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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 5 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az albizottság tagjait, 
köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm a szokásos 
meghívotti kört, és hogy mindenki jelezte is, hogy képviselteti itt magát. A 
napirendtervezetet kiküldtük két érdemi napirendi ponttal és az egyebekkel. A 
napirendtervezethez van-e kérdés, észrevétel a bizottsági tagok részéről? 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor azt kérem, hogy ha ez így elfogadható, 
akkor szavazzuk meg, hogy e szerint haladunk. (Szavazás.) Így szavaztuk meg, 
tehát a napirendtervezet elfogadásra került. Kónya Péter jelezte, hogy mint 
bizottsági tag ma nem tud részt venni az ülésünkön.  

Szeretettel köszöntöm a szokásos résztvevői kört, és engedjék meg, 
hogy bemutassam a NAV részéről dr. Minya Mihályt, aki új szereplőként 
képviseli a NAV Központi Irányítás Jövedéki Főosztályát. Kérem, hogy egy 
egymondatos bemutatkozást legyen szíves megtenni itt nekünk. 

 
DR. MINYA MIHÁLY pénzügyőr dandártábornok, főosztályvezető 

(NAV Központi Irányítás Jövedéki Főosztály): Tisztelt Elnök Úr! Dr. Minya 
Mihály dandártábornok vagyok. Január 1-jétől vagyok a NAV Központi 
Irányítás Jövedéki Főosztályának a vezetője - elődöm, Esküdt Gábor itt ül. 
Előtte a Közép-magyarországi régiónak voltam a főigazgatója a NAV-nál, és a 
vám- és pénzügyőri szakmai ágat vezettem mintegy 2010-től. Előtte az 
elődjénél voltam helyettes, és bejártam az őrmesterségtől a tábornokságig 
mindent. Jogi és szakmai végzettségem van, és 52 éves vagyok. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szintén engedjék meg, hogy jelezzem, hogy 

dr. Esküdt Gábor - aki már szóba került -, aki személyében ismert szereplője 
az albizottsági ülésünknek, a kinevezések folytán Tállai András 
miniszterhelyettes úr tanácsadója lett - egy bonyolultabb és hosszabb titulus is 
van e mögött a név mögött. Kérem, hogy egy mondattal te is jelezd a mostani 
státuszodat. 

 
DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Én is köszöntök mindenkit! Azt gondolom, hogy ahogy az elnök úr 
elmondta, a személyemet illetően van kontinuitás az albizottsági munkában, 
és nagyon megtisztelő számomra, hogy meghívást kaptam a mai napi ülésre is. 
Semmivel nem kell kiegészítenem, amit elmondtál, mert teljesen jól mondtad 
el, tehát január óta a Nemzetgazdasági Minisztériumban a parlamenti és 
adóügyi államtitkári kabinetben a miniszterhelyettes úr tanácsadójaként 
funkcionálok, és sok egyéb feladatom mellett többek között a jövedéki 
modernizáció segítése és ennek a folytatása is a feladatom. Mindenkinek jó 
munkát kívánok! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál is 

tisztújításra került sor, és ma a Hegyközségek Nemzeti Tanácsot Pál Sándor 
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elnökhelyettes úr képviseli. Nekem Brazsil Dávidot, az új főtitkár személyét is 
jelezték.  

 
PÁL SÁNDOR elnökhelyettes (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Igen, 

itt is lesznek nemsokára. A dugóban ülnek a rakparton, pár perc múlva itt 
lesznek. 

 
ELNÖK: Ő is itt lesz majd, rendben. Dávid is egy régi és újra visszatérő 

szereplője a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának. A többi egyesület, szervezet 
személyében változó küldötteket, képviselőket küldött, ha hozzászólnak, 
kérem, hogy mutatkozzanak majd be. A Junibor új küldöttjét, valamint a 
szőlőtermesztők érdekképviseletének két új küldöttjét látom.  

A jövedéki törvény módosításával kapcsolatban felmerülő, a 
szőlő-, bor- és pálinka-adóügyeket érintő szakmapolitikai 
kérdések megvitatása 

Rátérünk az 1. napirendi pontra: a jövedéki törvény módosításával 
kapcsolatban felmerülő, a szőlő-, bor- és pálinka-adóügyeket érintő 
szakmapolitikai kérdések megvitatása. Mint az albizottságunk előtt ismert, 
körülbelül egy évvel ezelőtt kezdeményeztem és kezdeményeztük, hogy 
kapcsolódjunk be az akkor már ismertté vált szándékba, a jövedékitörvény-
módosításba, és a javaslatainkat hozzuk felszínre, ezt juttassuk el az NGM 
kijelölt, adópolitikáért felelős helyettes államtitkárának, és próbáljunk meg 
úgy elérkezni a jogszabálytervezet szöveges változatához, hogy ne kelljen majd 
a benyújtott változatnál túl nagy erőket megmozgatni, hogy esetlegesen 
módosítsuk a jogszabályt a képviseleti szervek vagy az érdekelt szereplők 
szándéka szerint. Ezért sokkal helyesebbnek tartottam, ha már menet közben 
kapunk információt a fő vonulatairól, illetve ha az albizottságunk meghívott 
vendégei, szereplői elmondják az általuk helyesnek gondolt változtatási 
lehetőségeket.  

Két fordulóban is tárgyaltuk ezt a törvénytervezetet, és mivel - ha jól 
értettem - az a kormány szándéka, hogy ezt idén, a tavaszi jogalkotási 
időszakban benyújtsa, ez azt jelenti számomra ilyenkor már, hogy a vége felé 
kezd formálódni a törvénytervezet szövegezése, és jó, ha egy részletesebb 
tájékoztatást kaphatunk, hiszen itt már a szándékokon túlmenően számokról 
is, esetleg stratégiákról és számokról is szót tudunk váltani, illetve információt 
tudunk kapni.  

A miniszterhelyettes úr, Tállai András úr dr. Esküdt Gábort jelölte meg 
nekem, mint aki képviselni fogja itt a tárcát, hogy előterjessze a most ismert 
változatot, amiről majd az előadását követően megnyitjuk a vitát. Munkájukat 
segíti dr. Bogdány Viktor, nekem jelezték, hogy esetleg Demeter Zsuzsa is 
megérkezik, de bizonyára amúgy is elégséges a két személy, vagy bízom 
benne, hogy elégséges a két személy a felmerülő kérdések megtárgyalásához.  

Megadom a szót dr. Esküdt Gábornak. 

Előadások  

Dr. Esküdt Gábor  

DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Albizottság! Köszönöm szépen a szót. Külön prezentációval nem készültünk, 
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megosztva fogunk beszélni az albizottság tartalmát érintő jövedéki 
szabályozásokkal kapcsolatos dolgokról. Igen, jeleztük Demeter Zsuzsa 
osztályvezető asszony érkezését, az is volt a szándék, hogy jön velünk, de jelen 
pillanatban annyi munka van magával a normaszöveggel, hogy most is az a 
munka zajlik.  

November 24-én ültünk le utoljára, akkor volt az ezt megelőz 
albizottsági ülés, akkor a helyettes államtitkár úr távollétében Palotai Kinga 
főosztályvezető asszony adott tájékoztatást az irányokról, ahogy az a szó 
szerinti jegyzőkönyvben olvasható. Azt gondoltuk, azt gondolom, hogy amiről 
már lehet beszélni, azt mindenképpen meg kell osztani az albizottság 
munkájában. Én egy kicsit visszakanyarodnék azért egészen odáig, hogy egy 
picit magáról a törvényről is beszéljünk, hogy honnan indultunk. Ez a munka 
érdemben tavaly nyáron kezdődött meg, akkor a minisztérium részéről elég 
sok egyeztetés zajlott akár saját magunkkal, ha úgy tetszik, a NAV oldaláról. 
Fontos kihívások előtt voltunk, volt egy kormányzati cél, volt egy 
minisztériumi szándék, hogy a jövedéki szabályozást változtatni, modernizálni 
szükséges. Joggal merül fel a kérdés, hogy mik voltak a kihívások, honnan 
indultunk, mik voltak a fő célkitűzések, és hol tartunk most.  

Való igaz, a jogalkotási programban a tavaszi ülésszakon való benyújtás 
szerepel, ráadásul tudni kell azt, hogy a mi információnk szerint ez a 
parlament szempontjából legkésőbb május 3-át jelenti, így az idő is leszűkült, 
éppen ezért nekünk innen kell visszaszámolni.  

Magáról a jövedéki szabályozásról, a jövedéki törvényről, annak 
specialitásáról annyit kell tudni, hogy az adójogszabályok szempontjából eleve 
egy olyan értelemben speciális szabály, hogy egy zárt rendszert képez egészen 
az engedélyezéstől, a hatósági felügyelettől az ellenőrzéseken keresztül végig, 
és egy viszonylag szűk gazdálkodói kör képezi ennek a szabályozásnak a 
tárgyát, hogyha az általános értelemben vett adózókat tekintem. 
Természetesen a bor szempontjából van egy egyszerűsített kategória, aminek 
a száma jelentős.  

A kihívások jelentősek voltak, hiszen a kormányzati célkitűzésekkel 
együtt azt kell követni, hogy egyszerűsödjön a szabályozás, legyen 
közérthetőbb, legyen szinkronban a kormány adminisztrációcsökkentéssel, 
bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos célkitűzéseivel, és mindemellett 
egyébként ezt a zárt rendszert tartsa fenn, hiszen azért azt el kell mondjam, 
hogy a tavalyi évben 2 milliárd híján ezer milliárdos bevétel származott a 
jövedéki adóból, és azt is el tudom mondani, hogy ezt a spektrumot, ezt a kört 
az alfától az ómegáig - tulajdonképpen lehet így fogalmazni - széles körű 
gazdálkodói kör fedi le, hiszen vannak köztük jelentős, akár több száz 
milliárdos befizetők is, de mellettük vannak olyanok is, akik nem a befizetésük 
alapján, hanem egyéb tevékenységük folytán szenzitívek, érzékenyek. Az 
egészen nagy alanyoktól tehát egészen a kis alanyokig, a kis-, közepes 
vállalkozásokig beszélhetünk a jövedéki szabályozásról, és fontos az, hogy 
olyan termékkör kapcsolódik ehhez a szabályozási területhez, amely 
Magyarországon tradíció, hungarikum és fontos érték. Tulajdonképpen ezek 
voltak azok a kihívások, amelyekkel mind a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak, mind a társtárcáknak, illetve a NAV-nak is szembe kellett 
néznie.  

A stratégiai célok között - ahogy ez a minisztérium képviselői részéről a 
tavalyi évben ismertetésre is került, és különösen örülök annak, hogy számos 
olyan szereplőt látok most itt, akikkel az egyeztetések is zajlottak és 
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folyamatosan zajlanak - szerepelt az adminisztrációcsökkentés, az 
egyszerűsítés, a garanciarendszer átalakítása, azoknak a kockázatoknak a 
kezelése, amelyekkel szembenéztünk az elmúlt időszakban, számos olyan ügy 
látott napvilágot, amelyben jelentős visszaélések történtek, és éppen ezért 
ezek is tárgyát képezik a szabályozásváltozásnak.  

Fontos tényező volt az, hogy azt az adózói-, adóalanytípus-rendszer, 
amit a jelenleg még hatályos jövedéki szabályozás ismer, tehát egészen az 
irányelv vagy az EU-s megfeleltetés alapján az adóraktárakon belül számos 
típussal találkozhatunk az adómentes felhasználói körtől a bejegyzett 
kereskedőkön keresztül, a felhasználói engedélyeseken keresztül számos ilyen 
tevékenységet végző van ma Magyarországon, ez egyszerűsödjön, és 
könnyebbé tegyük a terheket az ügyfelek, a gazdálkodók számára, magyarán 
az új szabályozásban az adóraktár mint olyan fog létezni, azon belül 
típusokkal nem fogunk találkozni, és így fogják a jövőben folytatni a 
tevékenységüket a gazdálkodók.  

Erre lesz építve a garanciarendszer. A fő célkitűzés az volt, hogy azokra 
a termékekre, amelyek jövedékiadó-kötelesek, és az adóraktári tevékenység 
során adófelfüggesztéssel tárolva vannak, azokra garancia legyen biztosítva, 
illetve fontos tényező - mert ezek voltak a tapasztalatok, a gyakorlati 
szempontok -, hogy amely termékek szállítás alatt vannak, és felfüggesztett 
szállítás alatt vannak, illetve amelyeknél adózói irányba, tehát szabad 
forgalomba bocsátási tevékenységgel kapcsolatos szállítási tevékenység zajlik, 
ott száz százalékos biztosíték legyen a gazdálkodót érintően, és természetesen 
a könnyítéseket ezzel együtt, ezzel konjunktíve kell hogy nézzük, tehát a 
termelői kategóriáknál az éves tevékenységek, tehát hogyha hosszú ideje 
folytat valaki tevékenységet, az is számításba fog jönni mint 
garanciacsökkentési tényező.  

Fontos elem és fontos célkitűzés volt a szabályozás változásánál az is, 
hogy azok az adatok, amelyek a hatóság rendelkezésére állnak, azokról az 
adatokról, információkról - itt, a bizottsági, albizottsági munkában sokszor 
felmerült már az ominózus EMCS rendszer -, amelyek a NAV birtokában 
vannak, külön adatszolgáltatást a gazdálkodónak ne kelljen tennie, viszont az 
is egy kormányzati célkitűzés, hogy az adatszolgáltatásoknak a valós idejűvé 
tétele egyre inkább jelenjen meg a szabályozásban. Éppen ezért az 
adatszolgáltatási rendszer is olyan formában fog változni, hogy amiről a 
hatóságnak nincsen információja, de a gazdálkodót érintő nyilvántartásban 
benne szerepel, és az adatszolgáltatással érintett, arról egy valós idejű 
információ fog a hatóság rendelkezésére állni.  

A szabályozás kapcsán fontos megemlíteni azt, hogy nagy különbséget 
kell tennünk a különféle termékcsoportok vonatkozásában. Én különösen az 
alkoholtermékekről beszélnék, most, hiszen a pálinka- és boralbizottságban 
vagyunk, aztán majd a borral kapcsolatban átadnám a szót Bogdány Viktor 
kollégának. Az egyeztetések az őszi időszakot követően folyamatosan 
megtörténtek, és arról tudok beszámolni az albizottság munkájában, hogy ma 
már nem tudunk olyan szövetségről beszélni, amellyel ne zajlottak volna le az 
egyeztetések az Ásványolaj Szövetségtől a Szeszipari Szövetségen keresztül 
egészen a Pálinka Nemzeti Tanácsig, amellyel többször is egyeztettünk már, 
ahogy a Magyar Sörgyártók Szövetségével is, de a Dohányszövetséggel is, 
hiszen őket is érinti a szabályozás, tehát valamennyi olyan szövetséggel 
egyeztettünk, amelyek a jövedéki termékkör tekintetében érintettek, valamint 
az FM-mel és a HNT-vel is egyeztettek a kollégák.  
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Azt is tudom, hogy a november 24-ei ülésen szóba került magának a 
normaszövegnek a megismerési lehetősége. Ma ott tartunk az egyeztetések 
során, hogy - elmondom körülbelül a mi forgatókönyvünket - a 
minisztériumban jelentősen zajlik a kodifikációs tevékenység, ez jelen 
pillanatban ott tart, hogy talán a jövő héten sikerül véglegeznünk azt a 
normaszöveg-tervezetet, amely már olyan formába önthető, hogy a belső 
egyeztetéseket nekünk, visszaszámolva a május 3-ai benyújtási határidőtől, el 
kell hogy indítsuk, és ennek a keretében tartanánk fontosnak azt, hogy a 
szövetségek magát a normaszöveg-tervezetet megismerhessék, ugyanis ahhoz 
a tervezethez vagy ahhoz a variációhoz képest, amiről még Palotai Kinga a 
múltkor beszélt, olyan fázisban vagyunk már a személyes egyeztetésekkel, a 
NAV-val közös munkában, hogy jóval előrehaladottabb ez a helyzet.  

A bortermékkör kapcsán azt is el kell még mondanom, hogy a tavalyi év 
ősze kapcsán Viktor kollégám arról tudott jelentősen beszámolni, hogy az a 
bormunkacsoport, amely a tárcák között felállt, és a NAV-val együtt végezte a 
tevékenységét, olyan fázisban van, hogy tulajdonképpen ezt egy előrehaladott 
munkának lehet látni. Most egy picit azt érezzük, hogy majdhogynem a többi 
tevékenység beérte ezt, de Viktor erről részletesebben fog beszélni. Fontosnak 
tartom azt is, és arra kérem a társminisztérium és a HNT munkatársait, hogy 
lehetőleg minél hamarabb szülessen megállapodás azokban a nyitott 
kérdésekben, amelyek a kisüzemi bortermelők egyes kérdéseit, illetve a 
fennmaradó pár százalékos egyszerűsített adóraktári kategóriát érintik.  

Bevezetőképpen ennyit szerettem volna elmondani, és átadnám a szót 
kollégámnak, hogy a borral kapcsolatosan mondja el a részleteket. Köszönöm 
szépen.  

Dr. Bogdány Viktor  

DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Bogdány Viktor vagyok a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból, és a bormunkacsoport tavalyi működéséről szeretnék szólni 
néhány szót. Tavaly augusztus elejére elkészült egy jelentése ennek a 
munkacsoportnak, és a jelenleg előkészítés alatt álló törvénytervezet azokat a 
javaslatoknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazza, amelyek ebben a 
jelentésben szerepelnek. Azóta viszont már jelzés érkezett hozzánk mintegy 
talán két héttel ezelőtt, hogy talán megváltozott a szakmai szervezetek 
álláspontja valamilyen részben, és… 

 
ELNÖK: Most itt a HNT-ről van szó. 
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, igen, a HNT jelezte ezt. Igazából várjuk ezzel kapcsolatban a 
földművelésügyi tárcával egyeztetett szakmai álláspontot, és akkor a 
szándékaink szerint majd az ennek megfelelő tartalmú rendelkezéseket 
illesztenénk be a törvénybe.  

Alapvetően két nagy egyszerűsítő téma lesz a borászatok számára. Az 
egyik a kisüzemi bortermelői kategória bevezetése, itt igazából az a kérdéses, 
hogy kire terjedjen ki ez a kedvezmény, tehát mi úgy érezzük, hogy a szakmai 
szervezetek részéről nem eldöntött kérdés, érzésünk szerint nem eldöntött 
kérdés, hogy ki kerüljön be ebbe a körbe. A másik alapvető egyszerűsítési 
téma pedig az lesz, hogy jelenleg a vámhatóság felé van évi kétszeri 
készletelszámolása minden borászatnak, és ez az évi kétszeri 
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készletelszámolás, pontosabban ennek a szükséges adattartalma majd 
beépítésre kerülne a borpiaci év végén a hegybíró felé teljesítendő 
adatszolgáltatásba. Ez egy kicsit szélesebb körű változás lenne, mint csak a 
kisüzemi bortermelők, ugyanis ez minden borászatra vonatkozna.  

Egy dolgot szeretnék még itt kiemelni a Gábor által elmondottakhoz 
képest, hogy ő azt mondta, hogy egy adóraktár lesz, ez a főszabály, de a 
borászokra ez éppen nem fog állni, tehát ott megvan az egyszerűsített 
adóraktári kör. Illetve a szándékok szerint lesz, én még nem látom tisztán azt, 
hogy milyen körre kiterjedően, de lesz a kisüzemi bortermelői kategória, 
akiknek majd nem kell adóraktári engedéllyel rendelkezniük, a 
borászatiüzem-engedélyükkel végezhetik a tevékenységüket. Köszönöm, 
röviden ennyit szerettem volna mondani.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Ez számomra elég szűkszavú volt. (Derültség.) Hogyha 
kaphatnánk tájékoztatást arról, hogy ez hogyan fog működni! Mit értünk tehát 
a kisüzemi bortermelői kategórián, illetve akik abba nem férnek bele - itt egy 
ezer hektó sztenderd volt úgy elsőre megcélozva, vagy ez került megcélzásra, 
aztán jött a vitatott kérdés, hogy saját termelésben kell-e hogy előállítódjon ez 
az ezer hektó, vagy valamennyi százalékot fel is vásárolhat, egyáltalán szabad-
e valamennyi százalékot felvásárolni, ez túllépheti-e az ezer hektót, vagy azon 
belül kell, s a többi, s a többi, s a több, tehát egy átfogó helyzetet ha még 
megismerhetnénk a kisüzemi bortermelői kategóriáról! Aztán persze majd 
megkérem a HNT-t is, hogy jelezzék, hogy most ők hol tartanak az alanyiság 
kérdésében és a felvásárolhat, nem vásárolhat fel kérdésében, és ahhoz milyen 
indokot fűznének. Azt én értem tehát, hogy netán egy egyszerűsítettebb 
jelentési kötelezettsége lenne a kisüzemi bortermelőknek, de nem hiszem, 
hogy csak ennyiben merülne ki ennek az új kategóriának a létrehozása. Tehát 
melyek lesznek a jelentős változások az eddigiekhez képest, a klasszikus 
adóraktári kötelezettségekhez képest? Én úgy érzem, hogy bennünket, 
sokunkat ez érdekelne.  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Gyakorlatilag annyi lesz a változás a jelenlegihez képest, hogy a kisüzemi 
bortermelők nem fognak közvetlen kapcsolatba kerülni a vámhatósággal, 
ugyanis nem lesz a jövőben adóraktári engedélyük, hanem eldönthetik azt, 
hogy a jelenlegi egyszerűsített adóraktári engedélyüket fenntartják, vagy egy 
nyilatkozattal ezt a vámhatóság vissza fogja vonni, és akkor enélkül tovább 
folytathatják a tevékenységüket. Annak a megállapításához, hogy a 
feltételeknek megfelelnek-e, annak a megállapításához az évi egyszeri 
adatszolgáltatás fog szolgálni, amit tulajdonképpen meg fog kapni a NAV, de 
úgy fogja megkapni, hogy a borászatnak lesz egy kötelezettsége: a hegybíró 
felé teljesítsen adatszolgáltatást, ami részben készletelszámolást, részben azon 
túlnyúló adatokat is jelent, és ez alapján majd a készletadatokat a hegybírói 
rendszertől informatikai úton, elektronikusan fogja megkapni a NAV, tehát 
továbbra is látja az alanyok körét, de közvetlen kapcsolata nem lesz a 
borászatokkal. Illetve fordítva: a borászatoknak nem lesz feltétlenül közvetlen 
kapcsolatuk a NAV-val, mert csak a borászatiüzem-engedélyükkel fognak ezek 
a kisebbek tevékenykedni.  

Hogy ki kerül majd bele ebbe a körbe? Van egy uniós irányelvi 
rendelkezés, amely azt mondja, hogy az évi ezer hektoliter alatti termelők 
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kerülhetnek be ebbe a körbe. Ezt az évi ezer hektolitert egy átlagnak kell 
tekinteni, az utolsó három borászati év átlagát kell figyelembe venni, de 
igazából ezen túl még több érdekes kérdés vagy feltétel is van, amellyel 
jelentősen módosulhat az e körbe bekerülő személyeknek, illetve 
szervezeteknek, gazdálkodóknak a száma.  

Bizonytalan vagyok abban, hogy én itt a tavaly augusztusi anyagot 
ismertessem-e, ugyanis nekem az a véleményem, hogy aki itt szakmai 
szereplő, az mind tisztában van azzal, hogy mi volt az elmúlt év augusztusi 
megállapodásban, illetve hozzánk az a jelzés érkezett, hogy az ezzel 
kapcsolatos álláspont változott. Akkor tehát én ismertethetem, hogyha itt 
szeretnék ezt, vagy ne ismertessem? Ez egy kérdés számomra. De úgy nem 
látom értelmét ismertetni, hogyha az érintetteknek, egy részének azóta már 
más a véleménye erről. Ki legyen az érintett kör?  

 
ELNÖK: Én kérném ezt a rövid ismertetést, én ezt javaslom. Az egy 

más dolog, hogy a HNT részéről esetlegesen módosult az álláspont, vagy netán 
kezdeményezik egyes pontok módosulását. Ha jól érzékelem, elég rövid idő 
lesz erre, hogy ezt végigvegyék, ahogy Esküdt Gábor úr előterjesztését 
figyeltem, és ismerjük a jogszabályalkotási menetrendet és filozófiát, tehát itt 
röviden pont kerül majd a mondat végére, hogy ez a módosítás befogadható-e 
vagy sem, de legalább akkor látjuk, hogy még milyen, esetlegesen 
megvitatásra kerülő része van még hátra a tervezetnek.  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Jó, akkor ismertetem, hogy kire vonatkozna a tavalyi munkacsoport-javaslat 
szerint a kisüzemi bortermelői kedvezmény. Az a más borászati üzemtől 
jogilag és gazdaságilag független személy, illetve borászati üzem, amely az 
utolsó három borászati év átlagában kevesebb mint évi ezer hektoliter csendes 
bort állít elő, illetve szerez be, illetőleg akkor is igénybe lehet venni ezt a 
kedvezményt, hogyha nem független másik borászattól, de az egymással 
valamilyen gazdasági vagy jogi kapcsolatban lévő borászatok együttes 
termelése nem éri el az évi ezer hektolitert. A tárgy borászati évben a kisüzemi 
bortermelő által előállított csendes bor összmennyiségének a legfeljebb 
25 százalékáig terjedő mennyiségben szerezhet be más termelőtől származó 
csendes bort, azzal, hogy ebbe a beszerzett mennyiségbe beszámítana a 
bértárolásra átvett, bérmunkára átvett, valamint a továbbforgalmazásra 
feldolgozás nélkül átvett csendes bor mennyisége is.  

Az évi ezer hektoliter tehát gyakorlatilag egy abszolút korlát lenne, és ez 
a 25 százalék is egy abszolút korlát lenne. Szőlőt, valamint a sűrített szőlőmust 
és finomított szőlőmustsűrítmény kivételével a vonatkozó európai uniós 
szakmai rendelet szerinti terméket - ezek gyakorlatilag a borászati termékek - 
más tagállamból vagy harmadik országból nem szerez be, és csendes boron 
kívül más jövedéki terméket nem állít elő, nem tárol és nem hoz forgalomba. 
Ez utóbbi követelményből következik az, hogy az a lehetőség, ami most az 
egyszerűsített adóraktáraknál megvan, hogy palackos erjesztésű pezsgőt 
állíthat elő vagy tárolhat, az a kisüzemi bortermelők számára nem lesz 
biztosított, és hogyha ilyen tevékenységet végeznek most, és a jövőben is 
folytatni kívánják ezt a tevékenységet, akkor egyszerűsített adóraktári körben 
kellene maradniuk.  
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ELNÖK: Bocsánat, a felvásárlást nem értettem. Szőlőt vagy csendes 
bort vásárolhat fel 25 százalékban?  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Csendes bort.  
 
ELNÖK: Tehát szőlőt nem vásárolhat fel ez a kisüzemi termelő? (Gál 

Péter: De igen!) 
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

De igen. De igen, és nincsen rá korlátozás. 
 
ELNÖK: És a 25 százalék az ebből a szőlőből előállított borra 

vonatkozik majd?  
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen.  
 
ELNÖK: Jó, rendben, köszönöm.  
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tehát az volt a megállapodás, hogy ezek a személyi körre vonatkoznának a 
kedvezmények, ami abban állna, hogy az új törvény hatálybalépését követően 
azonnal nyilatkozhatnak, hogy nem kívánnak a továbbiakban egyszerűsített 
adóraktári körben maradni, és akkor a NAV visszavonja az engedélyüket. A 
nyilvántartásuk, mivel a pincekönyv egyaránt szolgál szakmai 
nyilvántartásként és jövedéki nyilvántartásként, meg fog maradni. Az 
adatszolgáltatásuk pedig az egyszerűsített adóraktárakéval együtt fog 
egyszerűsödni, tehát évi egyszer, a borpiaci év végén teljesítendő a hegybíró 
felé.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Már többször megszólítottam a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsát, ezért most nekik, az ő képviseletüknek 
adnék szót. Parancsoljon, alelnök úr! 

 
PÁL SÁNDOR elnökhelyettes (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Kollégák! Tisztelettel köszöntöm én is 
önöket a HNT nevében! Elöljáróban annyit hadd mondjak el, hogy a HNT 
mindig is támogatta ezt az egyszerűsítést, minden egyszerűsítést és minden 
adminisztrációcsökkentést jó szívvel támogat, és nagyon fontosnak tartjuk azt, 
hogy az ezer hektoliter alatti kisüzemi borászatok kikerüljenek a jövedéki 
törvény hatálya alól. Itt vita és eltérés a törvény szövege és a HNT jelenlegi 
álláspontja között, azt gondolom, egyetlenegy kérdésben jelenik meg, ez pedig 
a vásárolt bor kérdése. A HNT elnöksége egyértelműen azt támogatja, hogy az 
ezer hektoliter alatti kisüzemi borászatok szőlőt vásárolhassanak, de bort ne, 
tehát nem támogatja, hogy a borvásárlás mint olyan bekerüljön a törvény 
szövegébe, mégpedig azért, mert azt gondoljuk, hogy ez a kategória azt a célt 
szolgálja, hogy azoknak a kisüzemeknek az életét egyszerűsítsük, amelyek a 
saját szőlőjüket dolgozzák fel, és borként értékesítik; ha már bort vásárolnak, 
az már valamilyen szinten kereskedelmi tevékenység, és ráadásul nem látjuk 
biztosítottnak azt, hogy ha borvásárlás történik, az ne a feketegazdaságot 
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erősítse valamilyen szinten, ennek a nyomon követése is mindenképpen 
problémát jelent véleményünk szerint. Ezért mi egyértelműen azt támogatjuk, 
hogy a borvásárlás kerüljön ki ebből a kategóriából. Szőlőt természetesen 
vásárolhasson, ha arra szüksége van akármilyen szakmai okból kifolyólag, azt 
vegye meg szőlőként, és dolgozza azt fel, de a borvásárlást egyértelműen nem 
támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Brazsil Dávid titkár úr jelentkezik, akit 

köszöntök - már köszöntöttelek a jelenléted hiányában is, de közben 
megérkeztél - mint új, egyben régi, de új pozícióban lévő tisztviselőjét a HNT-
nek.  

 
BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Nem szeretném a beszélgetést tévútra vinni, de egy nagyon 
rövid gondolatot engedjenek meg abból adódóan, hogy nemrég jöttem haza 
Brüsszelből, ugyanis az Európai Unió a 436/2009/EK rendeletnek a 
felülvizsgálata kapcsán benyújtott egy olyan javaslatot, amely megtiltaná az 
ezer hektoliter alatti termelőknek, ezeknek az egyszerűsített engedélyes 
termelőknek a szőlő- és borvásárlást. Szeretném kérni a magyar 
kormányzatot, hogy ebben a tekintetben nagyon szigorúan és hatásosan 
lépjen fel a Bizottság felé, ugyanis ha a Bizottság ezt abban a formában 
bevezeti, ahogy most van a papíron, akkor mindaz, amiről ma itt beszélünk, 
egyik pillanatról a másikra egy ködfoszlányként fog eltűnni. Éppen ezért 
nagyon fontos lenne, hogy ebben Magyarországnak nagyon erős legyen az 
álláspontja. Jómagam, illetve a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa március 10-
11-én ezt az álláspontot a COPA-COGECA-nál, illetve a Bizottságnál a Civil 
Dialogue Group-ülésen mi képviselni fogjuk, hiszen ez, hogyha ez így 
bevezetésre kerülne, akkor a teljes egyszerűsítésünk alapját húzná ki a 
bizottság a magyar termelők alól.  

A továbbiakban a Bizottság azt is tervezné, hogy ne lehessen eladniuk 
másik tagországban bort, csak az adott tagországban lehessen bort eladni, ez 
pedig ellentétes szerintünk az alapszerződéssel, hiszen arról szólt az egész 
alapszerződés, hogy bármelyik termelő bárhol értékesíthet terméket. Akkor 
nem kellene ezt őket azért, mert egyszerűsített körülmények között 
biztosítunk nekik adminisztrációt, kizárni a közös piacnak a lehetőségeiből. Ez 
lenne tehát egy nagyon fontos dolog, mert ez most fontos, ahol vagyunk, de 
nézzük azt is, hogy van egy veszélyeztető tényező, ami most európai szinten 
van ebben a kérdésben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium képviseletét vezető 

helyettes államtitkár urat kérdezem, hogy az eddigiekben elhangzottakhoz 
szeretne-e hozzászólni, véleményt kifejteni. (Gál Péter: Igen.) Igen. Megadom 
a szót.  

 
GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Jelenlévők! Hogy a 
legutolsó felvetett gondolattal kezdjem, természetesen mindent megteszünk 
azért, hogy a bizottsági végrehajtási rendeletek olyan módon módosuljanak, 
hogy az az adminisztrációcsökkentési terveinket, amin már hosszú évek óta 
dolgozunk, ne lehetetlenítse el. Én ebből a szempontból optimista vagyok, bár 
magam is láttam közelről egy-két bizottsági egyszerűsítést, és annyit tudok 
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elmondani, hogy mindig bonyolultabb lett utána az életünk. Bízom benne, 
hogy ezúttal nem lesz így.  

A jövedéki törvény kapcsán - annak ellenére, hogy nagyon sok hasznos 
és többek közt új információt is megtudhattunk, megismerhettünk a mai 
napon - bennem még mindig elég sok kérdés van. A legjobban a kisüzemi 
bortermelők státusza van tisztázva. Én tulajdonképpen két vitás kérdést látok 
itt. Az egyik az, hogy állíthatnak-e elő pezsgőt, méghozzá kistermelői pezsgőt 
ezek a kisüzemi bortermelők, itt nyilván meglehetősen fajsúlyos az az ellenérv, 
hogy ez egy jövedékiadó-köteles termék, aminek ténylegesen nullától 
különböző jövedékiadó-tétele van; másrészről pedig tulajdonképpen pont 
erről szólna a kistermelői pezsgő, hogy a kisüzemi bortermelők a maguk 
egyszerűsített és csökkentett adminisztrációja mellett is előállíthassák. De 
bízom benne, hogy ebben még meg tudunk egyezni.  

A másik ilyen téma, amely már felmerült, a kisüzemi bortermelőknek a 
borvásárlása, ahol a magam részéről nagyon jónak tartom a HNT óvatosságát 
abban a tekintetben, hogy tényleg nem szabad bedobni a gyeplőt a lovak közé, 
tehát oda kell figyelnünk arra, hogy milyen jogosultságai lesznek a kisüzemi 
bortermelőknek. Másrészről nézve viszont ha az életszerűségből indulunk ki, 
márpedig többször is ez volt az adminisztrációs rendszerünkkel kapcsolatos 
kritikák alapja és jogos alapja, akkor azt kell látnunk, hogy előfordulhatnak 
olyan körülmények, amikor egy kisüzemi bortermelő arra szorul, hogy bort 
vásároljon, például egy rosszabb évjárat esetén. Én elöljáróban annyit tudok 
mondani, hogy az FM ebben az esetben együtt fog működni a HNT-vel, és 
várjuk a HNT tanácsülési döntését, illetve véleményem szerint a szakmaközi 
bizottságban is érdemes lenne megvitatni ezt a kérdést.  

Ezen kívül számos kérdés van még. Keveset beszéltünk az ezer 
hektoliter feletti termelőkről, tehát azokról, akiknek úgymond semmi esélyük 
nincsen, tehát nem valószínű, hogy bekerülnek a kisüzemi bortermelői körbe. 
Az ő adminisztrációs szabályaikról talán nem is esett szó, annyi örömhírt 
hallottunk, hogy az egyszerűsített adóraktári rendszer megmarad, ez 
mindenképpen egy jó hír, hiszen ezáltal a bortermelés adminisztrációja nem 
esik majd egy kalap alá például az ásványolajéval. Viszont jó lenne tudni azt, 
hogy az NGM-nek milyen tervei vannak az ő adatszolgáltatási 
kötelezettségeikkel kapcsolatban, hiszen itt eléggé változatos híreket, néha 
még rémhíreket is lehetett hallani arról, hogy milyen tervek születnek meg. 
Bízom benne, hogy a kodifikált tervezet kiadását követően, az egyeztetések 
megkezdését követően tisztán fogunk látni, és egy olyan tervezetet fogunk 
kapni, amely e téren is előrelépést jelent a borászatok számára.  

Még beszélnünk kell a pincekönyvről is, hiszen ha nem is feltétlenül 
nevezzük ezt pincekönyvnek, de valamilyen szintű szakmai és jövedéki 
nyilvántartásnak meg kell maradnia, nyilvánvalóan a szakmai dimenziója 
marad meg azon termelők számára, akik a jövedéki körből kikerülnek. Az FM-
nek szándéka az, hogy a már említett életszerűség alapján itt további 
módosításokat eszközöljön. Itt szeretném felhívni a résztvevőket arra, hogy e 
témában gondolkodjunk és cselekedjünk közösen.  

Egy következő kérdés, fontos kérdés a jövedéki letétek meghatározása. 
A borászatban ez elsősorban, sőt kizárólag a pezsgőkészítőket érinti, de őket 
nagyon, és emellett a pálinkafőzőket is érinti. Amennyiben megjelennek a 
tervezetben azok a szóbeli egyeztetésen elhangzottak, amelyek szerint a saját 
termelésű, saját főzésű pálinka vagy saját előállítású pezsgő esetében a 
jövedéki letétet ennek a figyelembevételével számolják majd ki, tehát nem kell 
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letétet adni a saját előállítású termék után, azt én nagyon-nagyon jó iránynak 
tartom, de szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen végleges véleményt 
csak a tervezet ismeretében fog tudni adni az FM. Mindent összesítve én 
optimista vagyok, de még sokat kell dolgozni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen, erről majd én is kérnék szépen egy rövid tájékoztatást, 

mert a jövedéki biztosíték kérdése érinti a pálinkásokat, a szeszipari 
termelőket és az egyszerűsített adóraktárosokat, akik ezer hektoliter fölött 
termelnek, és kérdés, hogy ezt hogyan próbálja meg szabályozni a mostani 
tervezet. Ez egy neuralgikus kérdése lesz az új szabályozásnak, ha jól 
érzékelem a szereplők részéről a visszajelzést, egyáltalán, ha jól érzékelem, 
inkább nagyobb biztosítékot kell adniuk egyes szereplőnek, mint amit eddig 
adtak. Mi vezette oda a jogalkotót, az előkészítőket, hogy e felé induljanak el? 
Akkor tehát kérnék szépen a jövedéki biztosíték kérdéskörére, az 
egyszerűsített adóraktár, esetleg a pezsgőt előállítók, illetve esetleg olyan 
egyszerűsített adóraktár, bor egyszerűsített adóraktár kapcsán, amely pálinkát 
is állít elő - lehet ilyen is, miért ne lehetne? Ilyenkor milyen szabályozást 
szeretnének tenni biztosítékügyben? - kérdezem.  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Először az egyszerűsített adóraktáraknak a tervezett jövedéki biztosítéki 
szabályairól szeretnék beszélni. A bor egy nulla jövedékiadó-mértékű termék, 
ebből következően aki csak bort állít elő, annak nem kell nyújtani, eddig sem 
kellett, és ezután sem kell nyújtania semennyi jövedéki biztosítékot. A pezsgő, 
a palackos erjesztésű pezsgő viszont már nem nulla adómértékű, hanem 
literenként - azt hiszem - 165 forint, közel 165 forint az adója. Na most, ezzel 
kapcsolatban is volt megbeszélés, egyeztetés az FM és a HNT képviselőivel, 
ahol az a megegyezés született, hogy az egyszerűsített adóraktárnak, 
amennyiben palackos erjesztésű pezsgőt állít elő, főszabályként nem kell 
jövedéki biztosítékot nyújtania.  

Itt visszakanyarodnék az ülés elején elmondottakra, amikor arról volt 
szó, hogy a jövedéki biztosíték alapja az adókockázathoz igazodás, illetve hogy 
az adókockázatot egy ilyen napi adatszolgáltatás alapján folyamatosan 
nyomon követné a NAV. Ez alapján lehet megállapítani, hogy pontosan 
mennyi az adott gazdálkodónak az aktuális kockázata. Az egyszerűsített 
adóraktáraknál nem lesz ilyen napi adatszolgáltatás, ennek következtében 
nem lehetne alkalmazni azt az általános szabályt, miszerint a kockázatnak 
megfelelő biztosítékot nyújtson az adóraktár. Ezért főszabályként nulla lesz a 
biztosíték, éppen a tevékenység ösztönzése érdekében, kivéve, hogyha az 
egyszerűsített adóraktár kockázatos adózónak fog minősülni, amikor pedig 
egy fix összegű biztosíték lesz megállapítva.  

 
ELNÖK: Mitől lesz kockázatos? (Derültség.)  
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az adózás rendjéről szóló törvényben vannak meg annak a szabályai, hogy 
pontosan mikor minősül egy adózó kockázatos adózónak. Ha valamilyen 
kötelezettségét nem teljesítette… 

 
ELNÖK: Lefordíthatom polgári nyelvre? Tehát ha vétett valamilyen 

adózási szabállyal szemben? 
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DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen.  
 
ELNÖK: Ugye, itt a bornál nulla, tehát nem az ellen, hanem egyéb 

adózási szabályok ellen, áfa be nem fizetés, számla nélküli forgalmazás, vagy 
nem is tudom, még miket sorolhatnék itt fel (Dr. Bogdány Viktor: Igen.), és 
ekkor kvázi kockázatosnak minősíthetik. Ez jelenleg is így van?  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem.  
 
ELNÖK: Nem, tehát innentől kezdve kockázatosnak minősíthető majd 

ez az egyszerűsített adóraktár, és ebben az esetben viszont előírásra kerülhet 
jövedéki biztosíték? Jól értem?  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Egy fix összegű, igen, annak, aki ilyen pezsgőt fog előállítani a jövőben.  
 
ELNÖK: Ühüm. A pezsgőt és netán pálinkát előállítók - nem is tudom, 

hogy azt egyszerűsített adóraktárnak nevezhetjük-e -, tehát aki pezsgőt állít 
elő, az is lehet még egyszerűsített adóraktári kategóriában, vagy ez már eleve 
kizárt fogalom? 

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ezt a kistermelői pezsgőt lehet, ezt az évi maximum tízezer litert palackos 
erjesztéssel, ezt lehet egyszerűsített adóraktárban. Nagy mennyiségű pezsgő 
előállítása pezsgő-adóraktárban történik, és a tervek szerint majd a nagy 
adóraktári körben történne.  

 
ELNÖK: Itt már akkor - még egy apróság - tehát nagy adóraktári körbe 

kerülnek ezek a pezsgő-előállítók, ahol viszont, ha jól értem, a jövedéki 
biztosíték és a napi adatszolgáltatás az egyéb szabályozás bevezetése miatt 
rájuk is vonatkozik.  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, igen. Na most, ehhez azt kell tudni, hogy a pezsgő-adóraktárak jelenleg 
is minden szállításukról nem napit, hanem azonnalit, sőt az 
adófelfüggesztéses szállításról még annál korábbit adnak, mert előre 
engedélyeztetni kell az okmányt a hatósággal, ilyen adatszolgáltatást 
teljesítenek. És mi kell ahhoz, hogy a jövedéki biztosítékot meg lehessen 
állapítani? Az, hogy mennyi termék jött be, mennyi ment ki, illetve mennyi 
van bent, tehát a belső készletmozgásokról is, ezzel kiegészülne a napi 
adatszolgáltatás. Ez vonatkozna a pezsgő-adóraktárakra is, a pálinkafőzdékre 
is, az ásványolaj-adóraktárakra is, tehát minden adóraktári körbe tartozó 
gazdálkodóra.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, a NAV képviselőjének adom meg a szót.  
 
DR. MINYA MIHÁLY pénzügyőr dandártábornok, főosztályvezető 

(NAV Központi Irányítás Jövedéki Főosztály): Bocsánat, elnök úr, én 
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kigyűjtöttem, hogy 2016. III. hó 4-éig egyszerűsített adóraktári engedélyes, 
aki palackos pezsgőt állít elő, hány darab volt. Egyszerűsített adóraktári 
engedélyes jelenleg 6306 darab van, és ebből 56 darab van, aki előállít ilyet - a 
számok miatt, hogy a nagyságrendet lássuk.  

 
ELNÖK: Tehát az 1 százaléka.  
 
DR. MINYA MIHÁLY pénzügyőr dandártábornok, főosztályvezető 

(NAV Központi Irányítás Jövedéki Főosztály): A mennyiség pedig 
118,4 hektoliter pezsgő volt. Úgyhogy én nem akarom befolyásolni, de el kell 
gondolkodni, hogy ez a nagyságrend indokolja-e esetleg ezt a biztosítékot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném jelezni, hogy bár itt 

összevegyülnek persze a szabályozások miatt a szőlőre, a borra, a pezsgőre és 
az ezzel társult vagy erre már vonatkozó egyéb szeszipari termékekre, 
pálinkára és szeszipari termékekre vonatkozó szabályozások, de mégis 
szeretném kérni, hogy egyelőre maradjunk a szőlő, a bor, a pezsgő 
környezetében, és természetesen nyissuk majd meg a pálinkára és a szeszipari 
termékekre vonatkozó szabályozási elemeket is, ha kérhetem. Így adok szót, 
tessék parancsolni!  

 
GARAMVÁRI S. ZSUZSANNA (Vindependent): Szeretnék rákérdezni, 

vagy véleményt mondani, hogy a biztosítékszámítás a pezsgőnél… 
 
ELNÖK: A nevet és a képviselt szervezet nevét kérem bemondani.  
 
GARAMVÁRI S. ZSUZSANNA (Vindependent): Garamvári Zsuzsa 

vagyok, és a Vindependent képviseletében vagyok jelen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
GARAMVÁRI S. ZSUZSANNA (Vindependent): Visszatérnék tehát a 

biztosítékszámításra. Arról beszéltünk, hogy napi adatszolgáltatás szükséges. 
Természetesen eddig is ezt csináltuk, ez nem egy újdonság, az EMCS-en 
keresztül a kitárolások, betárolások, minden gazdasági mozgást egyértelműen 
és azonnal követnek, ami megtörténik az életben, az megtörténik a papíron is. 
Viszont nagyon fontos dolog, és nem tudom, hogy ezt milyen mértékben veszi 
figyelembe a tisztelt adóhatóság, hogy azt mondja a pezsgőszabvány, hogy 
pezsgő az, amikor gomba formájú dugóval lezárva 3,5-4 baron felüli 
nyomással rendelkezik - nem akarom felsorolni, mert nem is tudom teljesen 
pontosan, hogy mit mond a szabvány -, de amikor még a palackospezsgő-
érlelés, -erjesztés, -lezárás után vagyunk, az még nem pezsgő, amíg nem 
degorzsáltunk, nem beszélhetünk pezsgőről.  

Az én ismereteim és információim alapján úgy gondolta az NGM, hogy 
a készleten lévő pezsgő alapján állapítja meg a szükséges biztosítékot. Na 
most, az a készlet, ami kvázi nyerspezsgő, ami még nem pezsgő, meg az a 
készlet, ami már pezsgő, az óriási különbséggel viszonyul egymáshoz, mert 
általában a magyar pezsgősöknél lehet látni és lehet tudni, hogy szeretnek 
frissen degorzsálni, ez a magyar ízlésvilág, és körülbelül a betárolt 
nyerspezsgő-készletek olyan egytizede vagy egyötöde az, ami kész pezsgőként 
raktáron van. Ezért szeretném én azt kérni, hogy ennek a dolognak a 
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pontosítása történjen meg, mert hogyha a nyerspezsgő-készlet alapján lesz 
meghatározva a biztosíték, akkor katasztrófa következik, körülbelül olyan 
katasztrófa, mint amilyen volt a jövedéki biztosítékok meghatározásánál, hogy 
olyan mértékben ment el a valóságtól a biztosítékigény, hogy az nem volt 
teljesíthető a kisebb és a közepes cégek részére. Ez egy nagyon fontos kérdés.  

Egy másik felvetésem is lenne, ez is csak ilyen kézen-közön kapott 
információk alapján, mert most már harmadik alkalommal beszélünk erről a 
nagyon időszerű és aktuális módosításról, de nem tudjuk természetesen, hogy 
miről beszélünk, mert nincs előttünk semmi, hogy mégis mi lesz, ha van olyan 
kedves a Bogdány Viktor úr, akkor elmondja az egyes részleteket. A jövedéki 
engedélyes kereskedők - itt is vannak természetesen kicsik, közepesek és 
nagyobbak - kapcsán nagyon jó információ az, hogy mivel szabad forgalomba 
bocsátott termékekről van szó, ezért nem lesz jövedéki biztosíték, mert már 
nincs adókockázat ezeken a termékeken. Ugyanakkor a napi jelentésekkel itt 
is számolni kellene. (Dr. Bogdány Viktor: Nem.) Nem kell? (Dr. Bogdány 
Viktor: Nem.) Akkor ez egy csoda, és nagyon-nagyon jó és objektív 
változtatás, mivel azt szerettem volna mondani, hogy amikor kikerül ebből az 
adóraktárból bármilyen termék, csak számlával vagy egyéb okmánnyal 
kerülhet ki, tehát ott már egy olyan jelentésadási kötelezettsége van az 
adóraktárasnak, illetve a jövedéki raktárasnak, ami közvetlen kapcsolatban áll 
a NAV-val, és akkor párhuzamos lenne. Én ennyit szerettem volna mondani, 
és köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Erre történik-e reflexió? (Jelzésre:) 

Bogdány Viktor! 
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Egy klasszikus pezsgő-adóraktár beszerez bort, behoz bort, aminek nulla a 
jövedékiadó-tartalma, és azon elkezdi a feldolgozást, aminek a végén lesz 
palackban lévő pezsgő. Amikor elkezdi a feldolgozást, akkor a nála lévő köztes 
termék már egy saját előállítású termék, tehát arra, ameddig az adóraktárban 
van, nem kell jövedéki biztosítékot számolni, mivel bejön a bor, a bornak nulla 
az adótartalma, arra sem kell. Akkor kell jövedéki biztosítékot számolni, 
amikor onnan kikerül, tehát vagy adófelfüggesztéses szállításra kerül az EMCS 
keretében, vagy pedig szabad forgalomba kerül, addig, ameddig a következő 
hónap 20-án az adót meg nem fizetik. (Garamvári S. Zsuzsanna: Ebben 
egyetértünk.) Na most, aki termelő tevékenységet folytat - egy klasszikus 
pezsgő-adóraktár, azt gondolom, mindenféleképpen ilyen lesz -, annak, most 
azt mondom, hogy a kitárolt, az új jövedéki szabályozás szándékaink szerint 
nem fogja a kitárolás fogalmat használni, hanem átadott vagy feladott 
termékek után kellene fizetni adót, de a tevékenységi időre tekintettel a 
feladott termék adótartalma tíz év működés esetén 80 százalékkal 
csökkenthető. (Garamvári S. Zsuzsanna: Az nagyon jó!) Úgyhogy 
véleményem szerint ez megnyugtató választ ad arra a kérdésre, amit feltett. 
(Garamvári S. Zsuzsanna: Igen.) 

Igazából hogy mikor tekinthető előállított terméknek, illetve saját 
előállítású terméknek, amire jövedékibiztosíték-kedvezményt lehet figyelembe 
venni, az az olyan adóraktáraknál érdekes, amelyek nagy jövedékiadó-
tartalmú terméket szereznek be alapanyagként. Ezek klasszikusan az 
italgyárak, még a pálinkafőzdék sem ilyenek szerintem, bár lehet, hogy ők 
beszereznek pálinkát is, de keveset, és ez igazából nem jellemző a 
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tevékenységükre. Mondom, az italgyáraknál érdekes ez a szabály, ők ugyanis, 
azt mondhatom, szinte az egyik legmagasabbak, talán a dohányoknál van még 
eltérés ettől, ott még vannak magasabb adótartalmú termékek is, de a tiszta 
alkohol az egyik legmagasabb adótartalmú jövedéki termék, és hogyha ezt 
alapanyagként szerzi be valaki, egy gazdálkodó, akkor ameddig ő meg nem 
kezdi a feldolgozási műveletet, addig teljes mértékű jövedéki biztosítékot kell 
arra nyújtania. Itt is felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben ő termelő 
tevékenységet folytat, és megvan a tízéves működése, akkor itt is figyelembe 
veheti a 80 százalékos csökkentést, egyrészt; másrészt pedig hogy mikortól 
számít általa előállított terméknek valamely köztes termék, azt gyakorlatilag ő 
fogja tudni eldönteni, mert ő határozza meg a technológiát, hogy milyen 
technológiával állít elő mondjuk a tiszta szeszből valamilyen likőrt vagy 
valamilyen ilyen érlelt, keserű vagy akármilyen szeszesitalt. Azt gondolom 
tehát, hogy eléggé rugalmas lesz a szabályozás ahhoz, hogy az indokolt 
gazdasági szükségletnek megfelelően kezelhetőek legyenek ezek.  

Hogy miért van az, hogy az alapanyagként beszerzett alkoholra ilyen, 
gyakorlatilag főszabályként 100 százalékos biztosítékot kell nyújtani? Azért, 
mert az elmúlt éveknek az volt a tapasztalata, hogy olyan visszaélések voltak, 
hogy egy termelő előállított iksz mennyiségű kamionnyi vagy még több 
terméket, szabályosan feladta adófelfüggesztéses eljárás keretében, 
szabályosan megfelelő összegű biztosítékot nyújtott rá, és a készletet 
átfuttatták egy most tároló adóraktárnak nevezett adóraktáron, tehát amely 
előállítási tevékenységet nem végez, az minden adminisztrációs 
kötelességének tökéletesen eleget tett, bevételezte a terméket, visszaigazolta 
az átvételt, „szabályosan” szabad forgalomba bocsátotta a terméket, kivitte 
kereskedőhöz, csak éppen az adót elfelejtette megfizetni, vagy nem elfelejtette, 
hanem nem is akarta, ez bizonyos esetekben utólag kideríthető volt, más 
esetekben nem volt kideríthető, viszont a jövedéki biztosítéka, amit a jelenleg 
hatályos szabályok alapján kell nyújtania, nem volt elegendő az 
adókötelezettségének a fedezetére, ugyanis most úgy néz ki a 
jövedékibiztosíték-szabályozás, hogy éves termelés plusz betárolás, osztva 12, 
de minimum ennyi és maximum annyi. Na mármost, a mostani szabályozás 
alapján hogyha valaki két éve viszonylag gond nélkül működik, akkor rögtön 
50 százalékkal lefelezheti a biztosítékát, és bizony volt az elmúlt években több 
olyan gazdálkodó, több olyan eset, amikor megérte kivárni valakinek azt a két 
évet vagy néhány évet, hogy nyújtotta a minimum biztosítékot, működött 
szabályosan néhány évig, majd lépett egy nagyot, és egy hatalmas tétellel több 
százmillió forintos kárt okozott a költségvetésnek, és nem lehetett tőle 
behajtani, saját tulajdonú telephelye nem volt, egy bérelt raktára volt, amin 
végrehajtani nem lehet semmit.  

Az új szabályozásnak álláspontunk szerint olyannak kell lennie, ami az 
ilyen kockázatokra megfelelő reagálást biztosít. Ezt hogyan teszi meg? Úgy 
teszi meg, hogy a szabályozás szándékaink szerint megkülönböztetné a saját 
előállítású termékekre nyújtandó jövedéki biztosítékot és a csak tárolt 
termékekre nyújtandó jövedéki biztosítékot, és ha nem saját előállítású, azaz 
nem fordított a tevékenységére olyan személyi, tárgyi, anyagi ráfordításokat, 
amelyek alacsonyabb kockázatúvá teszik a tevékenységét, akkor biztosítéki 
szempontból is kockázatosabbnak minősül az adott gazdasági szereplő. Amit 
az előbb mondtam, hogy tíz év után 80 százalékos csökkentés lehet, az csak a 
termelőkre vonatkozna, a tárolást végzőkre, illetve a nagyobbrészt tárolást 
végzőkre maximum 30 százalékkal lehetne csak csökkenteni a jövedéki 
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biztosítékot, és amikor elindul egy új szereplő, az általában kockázatosabb 
szokott lenni, mint a mondjuk 10-20-30 éve működők, akkor 100 százalékról 
kell hogy elinduljon. Mégis miért nem fog ez neki feltétlenül akadályt 
jelenteni? Mert nem lesz az új szabályozásban az a korlát, ami most van, hogy 
egy minimumbiztosítékot kell nyújtania, tehát meg tudja csinálni valaki az, 
hogy kis mennyiségekkel, amennyire elegendő fedezete van, el tudja kezdeni a 
tevékenységét, még 100 százalékos biztosítékot nyújtva, de kis tételben, 
szépen felfuttatja ezt a tevékenységét, és akkor el tud érni csökkentéseket. Azt 
gondolom, logikailag ez egy eléggé átgondolt koncepció. Nyilván semmi sem 
tökéletes, a jelenlegi rendszer sem tökéletes, a jövőbeni sem lesz az, de a 
szándékaink azok voltak, hogy a múltbeli negatív tapasztalatokra megfelelően 
tudjon reagálni az új szabályozás.  

Bocsánat, talán volt még egy kérdés, illetve nem tudom, mindenre 
reagáltam-e. (Garamvári S. Zsuzsanna: Igen.) Az mi volt? (Garamvári S. 
Zsuzsanna: A jövedéki…) A jövedéki nagykereskedő. 

Lehet, hogy megint új információ lesz önöknek. A mi szándékunk az 
volt, éppen azért, amit ön is elmondott, hogy a jövedéki nagykereskedelmet 
folytatóknak ne kelljen jövedéki biztosítékot nyújtani, azért, mert ők már 
adózott terméket forgalmaznak, és akkor mi itt a kockázat ebben? Viszont 
szakmai szövetségektől - nyilván nem a Hegyközségek Nemzeti Tanácsától, 
mert ott nulla a jövedéki biztosíték - az a visszajelzés, illetve kérés érkezett, 
hogy maradjanak meg a jelenlegi szabályok, ugyanis ők kockázatot látnak 
abban, hogy ha nem kell egy piacra lépéshez a jövedéki nagykereskedelem 
tekintetében jövedéki biztosíték, akkor növekedni fog a visszaélések száma. 
Ezt az érvet mi elfogadtuk, úgyhogy a jelenlegi változat szerint a jövedéki 
kereskedőknek a jövedéki biztosítékai gyakorlatilag a jelenleg hatályos 
formában megmaradnának. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Közbeszólás: Van négyzetméterkorlát? - Dr. 

Bogdány Viktor: Igen.) Mármint a kereskedőre vonatkozó. (Dr. Bogdány 
Viktor: Igen.) Igen, jó. 

Változatlanul kísérletet teszek arra, hogy a szőlő és a bor területén 
maradjunk (Derültség.), de nagyon nehéz, nagyon nehéz. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatosan van-e további kérdés. (Jelzésre:) Kiss Istvánt láttam 
jelentkezni, és nekem is lenne még egy kérdésem, hogy jól értem-e, hogy a 
kedvezmény, a tízéves működéssel kapcsolatos 80 százalékig leejthető 
kedvezmény a szesztermelő üzemekre vonatkozik, és nem a felhasználókra, ott 
csak 30 százalék lesz a maximum, ha jól értem. (Dr. Bogdány Viktor: Igen.) 
És ez a törvény életbelépésének a pillanatában már adható a kedvezmény, 
vagy ott mindenki a nulláról kezdi az életét? (Dr. Esküdt Gábor: Nem, előbb! 
Mondhatom?) Igen, valaki mondja! Esküdt Gábor! 

 
DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Bocsánat, előtt kezdődik, tehát 
itt lesz egy kontinuitás. Magyarán a tervek szerint január 1-jétől lép hatályba, 
aki már végzi a tevékenységét, nyilván a jelenlegi engedélyi keretek között, 
annak beszámít. Nem nulláról indul. 

 
ELNÖK: Jó, értem. Tehát akkor lesz egy, ha jól értem, az eddigi 

szabályozáshoz képest, ami az éves termelés, várható forgalom per 12 alapú 
jövedéki biztosíték, és amely egy netán 10 évnél idősebb cég, annak a 
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80 százalékos ejtés miatt lehet hogy sokkal kedvezőbb lesz a biztosíték 
mértéke, mint a jelenlegi 50 százalékos, jól fizető adós kategóriában lévő 
biztosíték mértéke.  

 
DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Így van, az lehet.  
 
ELNÖK: Ha jól értem, ez is előfordulhat.  
 
DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Így van. 
 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ez nagyon a tevékenységtől függ. (Párhuzamos beszélgetések.) 
 
ELNÖK: Nem a cégnek kell tízévesnek lennie, hanem ennek a 

tevékenységnek.  
 
DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Csak egy pontosítás. Annyival 
szerettem volna kiegészíteni, ami elhangzott, a Viktor szerintem teljesen 
akkurátusan, részletesen a boron kívül is elmondta, hogy egyébként a 
garanciakérdésben azért még bizonyos tekintetben vannak nyitott kérdések, 
de az alapfilozófia az, tehát a tíz évet is úgy kell tekinteni, hogy minimum két 
éve folytatott tevékenységnél indul 10 százalékról, és évente 10 százalékkal jön 
ki a tíz év, és így értettem azt is, hogy január 1-jén, a jogszabály 
hatálybalépését követően értelemszerűen a jelenlegi, most mondom például, a 
863 körüli adózói kör, amely különféle termékekkel foglalkozik, és mondjuk 
tradicionális cég, régóta folytatja a tevékenységét, neki ez értelemszerűen 
beszámítódik a tíz évbe.  

 
ELNÖK: Tehát lényeges, hogy jövedéki tevékenységet folytató cégről 

van szó (Dr. Bogdány Viktor: Így van.), nem akármilyen cégről, amely most 
hirtelen szeretne jövedéki tevékenységet folytatni (Dr. Esküdt Gábor: Így 
van.), és rögtön 80 százalékos kedvezménnyel, hanem ha az engedélye már tíz 
évre visszamenőlegesen vonatkozott. (Dr. Bogdány Viktor: Igen.) Jó.  

Kiss István! 
 
DR. KISS ISTVÁN elnök (Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége): 

Tisztelettel köszöntök mindenkit! A Magyar Szőlő- és Bortermelők 
Szövetségétől jöttem. Én visszatérnék az elnök úr kérdésére, de a helyettes 
államtitkár úr is feltette ugyanezt, hogy az új rendszerben az új jövedéki 
törvény szerinti egyszerűsített adóraktárasoknak az adatszolgáltatási 
kötelezettsége mire terjed ki, illetve hogyan terjed ki. Illetve tartjuk azt az 
álláspontunkat és javaslatunkat, hogy az egész jövedéki törvény egyik része az 
egyszerűsítésre is épül, és meglátásunk szerint az lenne talán a leginkább 
kézenfekvő, hogyha a szigorú rendszert, tulajdonképpen a mostani rendszert 
tekintenénk, és ettől egyszerűbbet kapnának a kicsik, tehát az ezer hektoliter 
alattiak. Ezt mennyire lehet megvalósítani? Ez az egyik kérdésünk.  

A másik, hogy ha már tudjuk, hogy ki a kisüzemi termelő, tehát ha ezt 
már jól körbeírtuk, hogyan lesz majd annak az átlépése az egyik kategóriából a 
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másikba? Mondjuk idő közben valaki tényleg ezer hektó helyett 1500 hektót 
tud eladni, akkor hogyan történik meg ez a státuszváltoztatás? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Bogdány Viktor vagy Gál Péter válaszol? (Derültség.) Nem 

tudom, volt-e olyan téma, amire a helyettes államtitkár úr válaszol? (Gál 
Péter: Nem.) Akkor Viktorra maradt a szerepkör.  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm. Én megint ebből a tavalyi javaslatból indulnék ki, a tavalyi 
munkacsoporti javaslatokból. Az egyszerűsített adóraktári körben maradó 
borászatoknak ugyanaz lesz az adatszolgáltatás keretében az egyszerűsítés, 
mint a nem ott maradóknak, tehát most évei kétszeri készletelszámolás kell a 
NAV felé, ez meg fog szűnni, és ők is évi egyszerit teljesítenek majd a hegybíró 
felé. Hogyha valaki alaposabban elolvassa ezt az anyagot, akkor ebben 
található olyan javaslat is, hogy a borászati kísérő okmányokról napi 
adatszolgáltatás. Volt ilyen javaslat, nem titkolom, hogy ez a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről volt, és ezzel kapcsolatban tavaly augusztusban az volt a 
Földművelésügyi Minisztérium álláspontja, hogy megfontolandónak tartják 
ezt a javaslatot abban az esetben, hogyha ez nem minden egyszerűsített 
adóraktárra vonatkozna, hanem megfontolni annak a lehetőségét, hogy egy 
magasabb mennyiségi határ fölött esetleg ilyen kötelezettséget bevezetni. 
Ezzel kapcsolatban azóta nem történt előrelépés, tehát mi várjuk tisztelettel a 
tárca javaslatát, hogy ha megfontolják ezt, akkor szükséges-e ilyen, vagy 
javasolt-e ilyen, és milyen termelési határ felett.  

Miért is volt az NGM-nek ilyen javaslata? Hogyha megnézünk más 
jövedéki termékeket, a szőlőbor mindig egy kakukktojás a többi között, mivel 
nulla az adómértéke, más jövedéki termékek esetében viszont a gazdálkodók 
nemhogy napi, de, mondom, azonnali adatszolgáltatást teljesítenek minden 
termékfeladásról és -fogadásról, ehhez képest a bor esetében, mivel nulla 
adómértékű, adózási szempontból ez nem feltétlenül indokolt. Viszont hogyha 
a borkísérő okmányokról semmilyen adatszolgáltatás nincs, akkor az azt is 
jelenti, hogy a belföldi tényleges borforgalomról semmilyen hatósági 
információ nincsen, mert a tagállami szállításokról jelenleg is van, a 
szándékok szerint ez változatlan formában fennmaradna, de mi azt egy 
hasznos dolognak tartanánk, hogyha a belföldi tényleges szállításokról is 
lenne információ, ami rendelkezésre áll nyilván mind a döntéshozóknak, 
mind a szakmai szervezeteknek és nyilván a hatóságoknak is. Az ellenőrzést ez 
nyilván könnyítené, de, mondom, adózási nézőpontból nem feltétlenül 
indokolható kötelezettség lenne.  

Hogy ez egyszerűsítés vagy adminisztrációs teher? Hogyha nem volt 
eddig ilyen, és most kell egy ilyet teljesíteni, ebből a szempontból ez nyilván 
egy adminisztrációs teher, de ez akkor nem lenne adminisztrációs tehernek 
tekinthető, hogyha társulna hozzá olyan kötelezettség is, hogy elektronikusan 
kell mondjuk vezetni a nyilvántartást, vagy az okmányokat kitölteni, és 
hogyha ehhez kapcsolódóan az informatikai rendszer elvégezné azt a 
feladatot, hogy erről mondjuk naponta egy adatszolgáltatást küld, az 
gyakorlatilag nem lenne igazából adminisztrációsteher-növekedés. 
Mindazonáltal ezzel kapcsolatban várjuk az álláspontokat.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) A HNT képviselője! 
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PÁL SÁNDOR elnökhelyettes (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Éppen ehhez szerettem volna kapcsolódni, az 
utolsó mondathoz, és azt szeretném kérdezni, hogy van-e annak realitása, 
hogy március 31-éig szövegszerűen is megkapjuk a jövedéki törvény 
módosítását, mert - ahogy az előbb is elhangzott - sok mindenről beszélünk, 
de amíg ezt nem látjuk leírva, nagyon nehéz erről bármilyen álláspontot 
kialakítani, és március 31-én lesz a szakmaközi bizottsági ülésünk, ahol jó 
lenne ezekről a kérdésekről egy széles konszenzusos álláspontot kialakítani, 
ugyanis a szakmaközi bizottságban nemcsak a HNT, hanem sok más szakmai 
szervezet képviselői is részt vesznek, és az lenne a szerencsés szerintem, 
hogyha előtte ezt a törvényszöveget megismerhetnénk, és ennek a konkrét 
szövegnek az ismeretében tudnánk az álláspontunkat kialakítani. Enélkül picit 
nehéz ezt megtenni.  

 
ELNÖK: Esküdt Gábor! 
 
DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Köszönöm, elnök úr. A 
felvetést abszolút jogosnak tartom, és én annyit tudok ígérni, annyit tudunk 
ígérni mint minisztériumi tisztségviselők, hogy ezt jelezni fogjuk a 
feletteseinknek, én a miniszterhelyettes úrnak külön fogom ezt jelezni. Mi is 
így gondoljuk, hiszen ez egy alapelv volt, hogy folyamatos legyen az egyeztetés 
a szövetségekkel. Amúgy azt tervezzük, hogy a jövő hét környékén indul el a 
minisztériumban erről a belső egyeztetés, én magam azt szeretném, hogyha ez 
párhuzamosan tudna menni szövetségi szintre, hogy komplex egészében 
lehessen a normaszöveget megismerni. Ennyit tudok most így bizottsági 
szinten ígérni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Főtitkár úr, Brazsil Dávid! 
 
BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Csak egy gondolat erejéig szeretnék kitérni mindarra, 
amit Viktor elmondott. Azon is el kell kezdenünk gondolkodni, és szerintem 
ebben az FM-mel nagyon jó az együttműködés, és a NAV-val, illetve az NGM-
mel is, hogy most, amikor a törvény normaszövegét fogadja el a parlament, 
arra is oda kellene figyelni, hogy meglegyenek a törvényben azok a 
felhatalmazások, amelyek biztosítják esetlegesen a borágazat számára azokat 
az eltéréseket más jövedéki termékhez viszonyítva, amelyekkel egyszerűsíteni 
tudjuk a termelők adatszolgáltatását. Mire gondolok? Pontosan arra 
gondolok, hogy amióta itthon vagyok, elkezdtem nézegetni - amikor nem 
tudok aludni (Derültség.) - a francia jövedéki szabályozást és a francia 
termelők adminisztrációs terheit, és megnéztem a francia termelők termelési 
jelentését, meg megnéztem a magyar termelők termelési jelentését, és a 
francia termelők termelési jelentése egy ilyen A4-es lapra ráfér… 

 
ELNÖK: Söralátét! (Derültség.)  
 
BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Söralátét - 

hogy mekkora a sör, az már másik kérdés (Derültség.), de inkább boralátét 
legyen! De a magyar termelőknek ezzel szemben nagyon-nagyon nagy az 
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adminisztrációs terhe. Tehát ott is vannak normák, veszteségnormák, de 
azokat nem kell nekik például leírni, hogy hány köbcentiméter volt a 
kannatöltési veszteség, az ilyen veszteség, az olyan veszteség, az amolyan 
veszteség, hanem egy egyértelmű, üzemszintű bevallást adnak le. Ennek a 
kérdésnek már többször nekifutottunk, akkor még itthon voltam, és mindig 
beleütköztünk abba, hogy a jövedéki törvény erre nem ad lehetőséget. Most 
tehát úgy kellene ezt megcsinálni, hogy megnézzük… Mert hogyha 
Franciaországnak mint a legnagyobb bortermelő és legnagyobb borkereskedő 
országnak - mert rengeteg bort importál is, és utána reexportál, például tokaji 
termékeket - elegendő egy A4-es oldalra leadni a jövedéki bevallást, akkor 
nagyon nagy valószínűség szerint egy 2,3 millió hektoliter termeléssel bíró 
országnak inkább ehhez az irányhoz kellene csatlakoznia, mint önálló utat 
járnia, és a termelőinket belekényszerítsük olyan adminisztrációba, ami 
szükségszerűtlen. Ugyanis a magyar bortermelő azzal teszi a legrosszabbat, 
hogyha papírokat töltöget ki, és nem a borát nézi, mert a versenyképességnek 
a minőség az alapja, és minden egyes percnek, amit adminisztrációra kell 
fordítani, nagyon komoly haszonáldozati költsége van, hogy ökonómiailag ezt 
korrekt módon tudjuk kifejezni. Ezért tehát nagyon oda kellene figyelni erre 
is.  

Ebben mi a jövő hétre meghívnánk a minisztérium, az NGM, a NÉBIH 
és a társszervezetek szakértőit, hogy nézzük át a francia, az olasz, a német 
példákat, hogy hogyan tudnánk teljesen leegyszerűsíteni az adminisztrációt, 
mivel a hegybírók akkor fognak tudni jó adatokat begyűjteni, ha azok olyan 
adatok, amelyek a termelésről a mi adataink alapján összegyűjthetők. Jelen 
pillanatban nagyon-nagyon szerteágazó, nagyon analitikus a jelenlegi 
adatszolgáltatásunk, és nagyon nyitottan kellene ezekhez is hozzányúlni, mert 
különben lesz egy nagyon jó jövedéki törvényünk, és utána meg a 
végrehajtásnál fog megint elcsúszni a történet. Erre a részére is nagyon oda 
kellene tehát figyelni, hogy kidolgozzuk majdnem csak azokat az adatlapokat, 
amelyek a most meglévő HEGYIR-rendszer, ami az ISZBIR-nek az alapját 
képezik, már ezek benne legyenek, és úgy legyenek benne, ahogy azt majd a 
jövőben szeretnénk, hogy benne legyenek, és egyszerűen legyenek benne.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban sok egyszerűsítést 

kezdeményeztünk és láttunk már, aztán amikor a rendelet-végrehajtási eljárás 
felé mentünk, akkor jöttek a különféle államigazgatási szereplők - most így 
mondom -, akik mondták, hogy nekik még kellene az az adat is, csak az az egy, 
aztán gyorsan harminc ilyen szereplő jelentkezett, mindegyiknek egy-egy adat 
kellett, és kiderült, hogy újra egy komoly terhelést adtunk az ágazati 
szereplőknek. Ha jól értem, ezt a részét most valahogy kerüljük el (Brazsil 
Dávid: Így van!), és ezért figyeljünk oda, hogy a végrehajtásban, a rendeleti 
szabályozásban se legyen a terhelés tovább növelve, hiszen egyszerűsítést 
ígértünk.  

Most merek óvatosan szétnézni, hogy a szőlőbor kérdését 
megbeszéltük, és akkor esetlegesen kitérjünk a pálinkra és a szeszipari 
termékekre, amibe már bele-belekaptunk rendesen, de itt a PNT elnökére 
nézek… Vagy most átmeneti helyzet van a PNT-nél, vagy mi is van most? 
Éppen váltás és változás előtt van. Tehát mivel nekünk volt egy szakmai 
szervezeti gyűlésünk a múlt héten, ott már kaptunk azért az egyik ágazati 
szervezetünktől tájékoztatást, de kérdezem a PNT képviselőjét, hogy a 
szeszipari részről, a pálinkarészről van-e felvetett kérdés.  
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MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Köszönöm szépen. 

Jelenleg átmeneti PNT van. Mi végig egyeztettünk az NGM-mel és a NAV-val 
is, már a végrehajtási rendelet módosításába is belekezdtünk egy kicsit. Azt 
gondolom, hogy korrekt válaszokat kaptunk mindenhol. És ha most a 
pálinkások kapcsán nézzük a jövedéki biztosítékot, akkor mi azt vettük észre, 
hogy ez kedvezőbb lesz a jelenleginél pont ezzel a 80 százalékos 
csökkenthetőséggel, és azzal, hogy tulajdonképpen azt kell vizsgálnunk, hogy 
egy hónapra körülbelül milyen kitárolást végez egy pálinkafőzde, és arra a 
mennyiségre kell nekünk a biztosítékot nyújtani. Én tehát azt gondolom, hogy 
ez a kereskedelmi főzdéknél nagy általánosságban kedvezőbb lesz. A 
bérfőzdéknél, úgy tudom, megmarad a 200 ezer forintos jelenlegi biztosíték is, 
ami most felezhető, nem tudom, hogy ez a továbbiakban is így lesz-e vagy 
nem. (Derültség. - Dr. Esküdt Gábor: Nem, nem!)  

 
ELNÖK: Sőt!  
 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Sőt, ezt is 

csökkenthetnénk akár 80 százalékkal… (Derültség.) Tehát ott megmarad a 
200 ezres biztosítékhatár, és a kereskedelmi engedéllyel rendelkező, de 
bérfőzést is végző főzdéknél pedig napi adatszolgáltatás lesz, ha jól emlékszem 
az NGM előadására, ami az egyik pálinkásszervezetnek a közgyűlésén is 
elhangzott. Biztos, hogy lesz egy-két olyan cég, amelynél ez talán felfelé fog 
elcsúszni, de a saját termelés miatt a pálinkára kedvező előírások lesznek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én csak azt kérdezem a PNT-től, hogy a 

napi adatszolgáltatás technikai feltételeire készen állnak-e, tehát számítógép, 
internetes, kommunikációs vonal, s a többi, erről mi a visszajelzés a tagok 
részéről? 

 
MIHÁLYI LÁSZLÓ elnök (Pálinka Nemzeti Tanács): Igen, ez több 

helyen is felmerült, és mi az NGM-nél már szóban kezdeményeztük, hogy 
esetlegesen a pénztárgép bevezetésénél kapott támogatáshoz hasonlóan a 
főzdéknek is tudnának-e egy ilyen irányú támogatást nyújtani. Talán a 
bérfőzdékben is lehetne egységesíteni a bevallásokat azzal, hogyha egy olyan 
központi rendszert dolgoznának ki, amit utána a NAV folyamatosan tudna 
frissíteni, és akkor onnan is nagy részben meg tudnák kapni elektronikusan a 
bevallásokat. Ez azért is fontos, mert ha jól tudom a saját köreinkből, a NAV-
nál ilyenkor, amikor benyújtják a bérfőzdék a bérfőzési lapokat, akkor sok 
munkaóra megy el azzal, hogy külön rögzítik ezt a kollégák, itt tehát nekik is 
felszabadulhatna egy csomó munkaerő. Ehhez az kellene talán, hogy egy 
általuk kidolgozott olyan számítógépes rendszer legyen, amit folyamatosan 
lehetne frissíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A pálinkások örülnek, ha jól értettem. 

(Derültség. - Jelzésre:) Esküdt Gábor! 
 
DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Megmondom őszintén, bíztam abban, hogy a Mihályi úr körülbelül ilyen 
felvetést fog tenni (Derültség.), hiszen velük tartunk ott, hogy már a 
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végrehajtási rendelet szintjén is egyeztetünk, több egyeztetés is volt a Pálinka 
Nemzeti Tanáccsal.  

Egy kicsit kapcsolódnék is egyébként a HNT felvetéséhez is: való igaz, 
így van, meg kell teremteni a megfelelő végrehajtási szabályokat, ami 
párhuzamosan egyébként zajlik, az kétségtelen egyébként, hogy minden 
részlet ott rejlik a végrehajtási keretek között. A cél az, hogy ezek az 
egyszerűsítések valójában jelenjenek is meg, abszolút ebbe az irányba 
törekszünk. Talán mondhatom, az ISZBIR-rendszert mint olyat értelmező 
rendelkezésként ebbe beletettük, tehát bízunk benne… 

 
ELNÖK: Hogy lesz is belőle valami. (Derültség.)  
 
DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: …, hogy az is előrehaladott 
állapotban lesz. Ahhoz kapcsolódva pedig, amit az elnök úr felvetett, tehát 
hogy informatikai fejlesztések, egyéb, az kétségtelen, hogy ehhez az új 
adatszolgáltatási rendszerhez egyrészt azért is fontos már a végrehajtási 
rendelkezéseknek az egyeztetése és ezeknek a tartalommal való megtöltése, 
mert első körben a NAV oldalán kell egy elég komoly fejlesztést végbevinni, és 
ennek megfelelően ez gazdálkodói oldalon is fejlesztéseket fog igényelni. 
Bízunk abban, hogy ez a terület is időben meg tud valósulni. A cél 
mindenképpen az, hogy megfelelő átmenet legyen biztosítva erre, és 
zökkenőmentesen lehessen rá felkészülni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Még egy kérdezőt láttam. Nagy László! 
 
NAGY LÁSZLÓ vezérigazgató (Kunság Szesz Zrt.): Nagy László vagyok 

a Kunság Szesz Zrt.-től. Tisztelt Elnök Úr és Bizottság! Nekem három 
kérdésem lenne. Az egyik, hogy a jövedéki biztosíték, hogyha ilyen azonnali 
kockázatra lesz letéve, akkor ezt technikailag majd hogyan gondolják, 
tekintetbe véve a forgalmi változásokat, hogyha valaki letesz egy iksz mértékű 
biztosítékot, majd karácsony, húsvét, s a többi, táján növekszik a forgalom, 
vagy áremelés előtt ez hogy lesz? Lehet, hogy a másik kérdésem nem publikus: 
a jövedékiadó-mértékben lesz-e változás? És lenne még egy kérdésem, de azt 
megkérdezem, hogy feltehetem-e, az alkoholtermékek népegészségügyi 
termékadójával kapcsolatban tehetek-e fel kérdést.  

 
ELNÖK: Arra minisztériumi személyzettel nem nagyon készültünk, 

mert az egy elég különleges terület.  
 
NAGY LÁSZLÓ vezérigazgató (Kunság Szesz Zrt.): Jó, akkor nem. Azért 

kérdezem, hogy feltehetem-e.  
 
ELNÖK: Nem valószínű, hogy itt most van olyan, aki adekvát választ 

tudna erre adni.  
 
NAGY LÁSZLÓ vezérigazgató (Kunság Szesz Zrt.): Jó, nem, tiszta sor. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Esküdt Gábor! 
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DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Köszönöm szépen a kérdést is 
és a szót is. A három felvetés közül az első kettőre válaszolnék. A letétek 
kérdéskörében arról a tervezett szabályozásról még nem esett szó, tehát az 
alapot már megbeszéltük, a Viktor részletesen elmondta, hogy itt egyrészt a 
gazdálkodónak kell számítania a forgalom alapján, de a szabályozás készül 
arra az esetre is, amikor esetlegesen forgalomnövekedés van, és ha a garancia, 
ami éppen mondjuk egy bankgaranciában vagy bármiben van, nem fedi le, 
akkor ebben az esetben a vámszabályokhoz hasonlóan egy készfizető kezesség 
lehetőséget rá lehet még erre tenni, tehát addig a keretig ez abszolút 
működhet. Úgyhogy ez a része is teljesen végig van gondolva az új 
elképzelések alapján. 

A másik kérdés… 
 
ELNÖK: Bocsánat, ha jól értettem, impulzusszerű időnként, tehát 

jellemzően karácsony előtt megnő az igény a kiskereskedelmi kereskedők 
részéről a beszállítók felé, és ott egy kvázi dömpingszerű termék-előállítás és -
kiszállítás történik. Ezt hogy kezeli a rendszer az egyébként az évben meg 
csendesebb vagy alacsonyabb szintű forgalomnál? Ha jól értem, ez volt a 
kérdés.  

 
DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Így van. Van egy garancia, amit 
ő a forgalom alapján, a szerződései alapján ki tud számolni, hogy a termelői 
adóraktárként mi az, amit ő saját előállításként tárol, és ebben az esetben a 
jelen elképzelés szerint nem kell nyújtani, mi az, amit adófelfüggesztéssel 
felad, mi az, amit szabad forgalom irányába az adófizetésig, és ha és 
amennyiben olyan pluszszerződések futnak be, akkor megvan az a lehetőség, 
hogy ehhez az egyébként általa letett garanciához rátesz a szabályozás egy 
készfizető kezességet bárki részéről, aki ezt vállalja, és ebben az esetben annak 
a keretéig ez elmehet pozitív irányba. Nem tudom, hogy nagyjából jól 
fogalmaztam-e meg.  

 
NAGY LÁSZLÓ vezérigazgató (Kunság Szesz Zrt.): Köszönöm szépen, 

értettem. És a másik kérdés az adómértékkel kapcsolatos volt. 
 
DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Az adómértékekkel kapcsolatos 
kérdésre pedig annyit, hogy nincsen, bevallom, erre nem készültünk, tehát 
nem tudok mit mondani. (Közbeszólás.) A jövedéki modernizációnak nem 
része az adómérték változása.  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A jövedéki modernizáció nem adómérték-változtatásokra irányul. 
 
DR. ESKÜDT GÁBOR pénzügyőr ezredes tanácsos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesi tanácsadója: Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Főosztályvezető úr! 
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DR. MINYA MIHÁLY főosztályvezető (NAV Központi Irányítás 
Jövedéki Főosztály): Tisztelt Elnök Úr! Annyiban egészíteném ki Esküdt 
Gábor szavait, hogy ha a bankgarancia olyan nagyságrendű, akkor azt úgy 
kezeli, hogy leköt és felszabad, tehát ahogy szükséges, a biztosítékból leemel, 
aztán ezt a biztosítékot, amikor a felfüggesztéssel történő szállítás befejeződik, 
akkor felszabadítja, és újra. Ha pedig olyan mértékű, a bizonyos ünnepekre 
vonatkozó nagyságrendek vannak, nemcsak hogy kezességgel lehet 
kiegészíteni, hanem egyéb más biztosítékkal is, amit megenged a jövedéki 
szabályozás; abban az esetben ha fölé biztosítok, akkor azt tudja kezelni, ha 
meg nem, akkor egyedileg, arra az időszakra, ugyanúgy. Ugyanúgy működik, 
mint egyébként a vámterület máshol, ha harmadik országból szállítunk vagy 
nem szállítunk, leköti a biztosítékot, és felszabadítja a biztosítékot, tehát ez 
egy állandó változás. A rendszer ezt majd kezelni fogja reményeink szerint. 
Köszönöm, elnök úr.  

 
NAGY LÁSZLÓ vezérigazgató (Kunság Szesz Zrt.): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ránézek az asztalnál ülőkre, hogy van-e még olyan kérdés, amit fel kell 

vetni, tisztázni kell. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt - jól 
kiveséztük ezt az 1. napirendi pontot, én legalábbis úgy érzem -, ezért az 1. 
napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az e területen tájékoztatást 
adóknak a jelenlétet.  

Tájékoztató a 2015. és a 2016. évi I-II. havi borexport, -
import adatok alakulásáról, különös tekintettel a lédig 
tömegborokra vonatkozóan 

A 2. napirendi pontban, mondhatnám, a kedvenc témánk szerepel, 
amelyben - most már lezárva a 2015. évet - arra kértem az illetékeseket, hogy 
mondjanak egy tavalyi évi export-import adatot, esetleg ha már tudunk 
valamint a ’16. évi első két hónapjáról és ezen belül a klasszikus lédig 
tömegborimport alakulásáról, hogy az hogyan történt 2015-ben, és van-e 
valami elmozdulás, ami említésre érdemes az első és második hónapban 
tapasztaltaknál. Nem tudom, Gál Péter úr, a HNT vagy kik lesznek azok, akik 
megnyitják ezt a gondolatsort. (Jelzésre:) A helyettes államtitkár úr. 
Parancsoljon! 

Gál Péter tájékoztatója 

GÁL PÉTER helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kezdem a rövidebb oldallal, az exporttal. 
Örömteli, hogy a statisztikák alapján az exportunk értéke mintegy 2 millió 
euróval nőtt, ez 2015-ben 73,1 millió euró volt. A mennyiségben egy 
21 hektoliteres csökkenést mutatnak a statisztikák, ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a mennyiség nem változott. Az egységár nőtt, szerintem ez a 
legörvendetesebb jelenség ebben a tekintetben. (Dr. Esküdt Gábor és dr. 
Bogdány Viktor távozik.) 

Nézzük az importot! Az import 2014-ben 368 ezer hektoliter volt, ’15-
ben pedig 196 ezer hektoliter volt, tehát 368 ezerről 196 ezer hektoliterre 
csökkent az import mennyisége, és értékben is csökkent, értékben nem volt 
ilyen szintű a csökkenés, tehát ebben a tekintetben is úgymond pozitív a 
mérleg, tehát az import egységára nőtt.  
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A legfontosabb partnerország az import tekintetében továbbra is 
Olaszország, 2015-ben a 196 ezer hektoliteres teljes mennyiségből 146 ezer, 
tehát közel 75 százalék Olaszországból érkezett, és ez mutatja a borok értékét 
is: a teljes importérték 18,5 millió euró volt, ebből 9,5 millió eurót tesz ki az 
olasz, tehát az átlagnál alacsonyabb értékűek ezek a borok. Az Olaszországból 
érkezett import mintegy 84 százaléka érkezik két liternél nagyobb 
kiszerelésben, ez feltehetőleg tartályt jelent. Ez a részarány egyébként 
csökkent, 2014-ben ez 89 százalék volt, tehát egy 5 százalékpontos csökkenést 
láthatunk itt.  

Amit még mindenképpen meg kell említeni, az Spanyolország 
előretörése: ’14-ben 6,5 ezer hektoliter, ’15-ben mintegy 20 ezer hektoliter, 
tehát megháromszorozódott, és a két liternél nagyobb kiszerelésű termékek 
részaránya nagyon jelentősen megnőtt, mintegy az ötszörösére nőtt, 16-ról 
87 százalékra, tehát Spanyolországból lédig bor jön be pluszban a KSH adatai 
alapján.  

Ezen kívül az elnök úr kérte, hogy idei statisztikákat is mutassak be. A 
NAV adatai azt mutatják, hogy idén az export szintén jól alakul, az első két 
hónapban 62 ezer hektolitert exportáltunk, tehát ez a teljes exportnak a 
tizede. Az import pedig 31 ezer hektoliternél jár. Ezzel összhangban van a 
borászati hatóságtól kapott adat is, amely 37 ezer hektoliter, 32-t mond a 
KSH, nyilván az eltérő módszertan miatt van itt a különbség.  

Amennyiben az importnak a szerkezetét tekintjük, akkor azt láthatjuk, 
hogy továbbra is - és most borászati hatóságtól kapott adatokat fogok 
mondani - az olasz forrás a meghatározó, 79 százaléka jön onnan a 
mennyiségnek, 20 százalékon van Spanyolország, és meg kell említeni még 
Romániát 1 százalékkal mint egy új szereplőt, de vélhetően ott egy egyszeri 
tranzakcióról volt szó. Nagyon röviden ennyit tudok mondani.  

Az export-import adat az általános érdeklődés mellett nyilvánvalóan a 
szőlőpiaci helyzet miatt is érdekes lehet. Azt gondolom, hogy ugyan még csak 
március van, de érdemes minél hamarabb - és most a szakmaközi szervezet 
képviselőire nézek, hiszen a vegetációs időszak tulajdonképpen már 
elkezdődött - elkezdeni felkészülni a szüretre, nem abból a szempontból, mint 
hogyha bármilyen probléma lenne, hanem a rendes működés része az, hogy a 
vegetációs időszakban már elméletileg tudja a gazda, vagy többé-kevésbé 
tudja a gazda, hogy hova fogja értékesíteni a szőlőjét. Azt gondolom tehát, 
hogy akkor működik jól a hazai szőlő-bor ágazat, hogyha a vertikális 
integráció olyan szintű, hogy egy szőlősgazda már abban a tudatban kezdi el 
művelni a szőlőjét, hogy tudja, hogy mit vár el a terméstől, mit vár el a 
felvásárlója a terméstől, azt hiszem, ez az a pont, ahol még van helyünk a 
javulásra. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szakmai szervezetek hozzá kívánnak-e 
ehhez szólni? (Jelzésre:) Igen, Pál Sándor! 

 
PÁL SÁNDOR elnökhelyettes (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): 

Köszönöm szépen, elnök úr, csak röviden. Alapvetően mind a két adat nagy 
örömmel tölt el bennünket, tehát ha az exportunk mennyiségben nem is nőtt, 
de az értéke nőtt, az egy nagyon pozitív dolog, illetve borzasztó fontos az 
ágazat szempontjából, hogy a 2014-es 368 ezer hektoliter borimportot sikerült 
196 ezerre leszorítani. Ez már csak azért is nagyon fontos, mert az elmúlt 
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évben mintegy 3 millió hektoliter bor termett Magyarországon, ami nagyjából 
fedezi a belső fogyasztást és az exportunkat, tehát semmi nem indokolja, hogy 
borimportot bonyolítson le az ország. Természetesen tudjuk, hogy ez nem 
kizárható, mert mindenfélefajta, szerkezetbővítési vagy bármilyen más okból 
elképzelhető, hogy legyen import, de annak semmi indoka nincsen, hogy a 
dömpingáron beérkező, nagyon olcsó olasz és spanyol borok továbbra is 
érkezzenek az országba. Szerencsére ez a harcunk sikeres volt az elmúlt évben, 
és ez a 196 ezer hektóra való csökkenés is ezt mutatja. Illetve ha az első két 
hónap adatát nézzük, természetesen nem lehet hattal megszorozni, de 
nagyjából ugyanezt az értéket mutatja, és úgy gondolom, hogy ha ez nem nő, 
akkor nem lesz különösebb gond ősszel a szőlőtermés értékesítésével. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Mondhatjuk azt, hogy biztatóan indul az év. (Derültség.) Ha 

jól emlékszem, néhány üléssel ezelőtt kaptunk egy diagramot az éves 
bontásról, és az év elején mindig erősebbek voltak az importadatok, majd 
július-augusztusban elkezdett tompulni, kezdődött a hazai szüret és 
felvásárlás, november-decemberig teljesen lecsendesedett, és akkor 
decemberben esetleg megint megmozdult egy picit, de akkor már befordult a 
január-februári időszakra. Én tehát úgy emlékszem, hogy mindig az év első 
hat-hét hónapja volt az erősebb mennyiségben, utána általában csendesedett 
a mennyiségi forgalom.  

Van-e további kérdés, észrevétel ehhez a témához? (Jelzésre:) Igen, 
tessék! 

 
TURU TAMÁS (Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetsége): 

(Hangosítás nélkül:) Turu Tamás vagyok a Szőlőtermesztők Érdekvédelmi 
Szövetségétől. Mi is örülünk ezeknek a csökkenő importadatoknak, az viszont 
látszódik, és nagyon látszódik, hogy az alapanyag-termelőknél súlyos gondot 
okoz, hogy az alapanyag beárazása viszont az alsó szegmensű behozott borok 
alapján történik. A tavalyi évben történt egy bizonyos zárolás, ami valamikor 
feloldásra került, és tudomásom szerint az volt a kérés, hogy legyen egy teljes 
mértékű nyomon követhetőségi ellenőrzés a magyar társhatóságok részéről, és 
erről mi nem kaptunk semmi eredményt, hogy ennek mi lett az eredménye, 
milyen választ kaptunk az olasz hatóságoktól, mennyire volt az részletes, 
esetleg egy levélváltás volt, vagy mélyebbre menő adatszolgáltatás történt az 
olaszok részéről. Erre szeretnék esetlegesen választ kapni az illetékesektől. És 
esetlegesen van-e még véletlenszerű ellenőrzés ezeknél az alacsony értékű 
behozataloknál az idei évben?  

 
ELNÖK: Igen, NÉBIH, Mészáros Kálmán - nem tudom, hogyan 

nevesítsem.  
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): (Hangosítás nélkül:) 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én nagyon örülök annak, hogy 
az úrnak csak pozitív dolgokkal szolgálhatok itt. Én nem tudom, miért nem 
tájékoztatta önt a HNT, a HNT tagja lehet. Amiről beszélünk, hogy az idei 
évben beérkezett 41 538,61 hektoliter a NÉBIH-hez előzetes engedélyre. Ma 
március 8-át írunk, és abból 37 692,60 hektoliter a bor, ami ott van nálunk, a 
mai napig nem került még forgalomba, és még van egy hónapja, mire 
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forgalomba kerülhet. Én tehát megértem a szőlő-bor ágazat aggodalmát, de 
úgy gondolom, hogy nyugodtak lehetnek, és a szőlőtermelésre kellene 
fókuszálni, mert - néztük a tavalyi évben - ilyenkor már azért forgalomba 
kerültek borok, és ez még nem került forgalomba, és ez a következő időszakot 
célozza meg, tehát szükség lesz az ő szőlőjük feldolgozására. És hogyha jól 
sáfárkodnak, akkor igen magas árat érhetnek el a szőlőből, és nem ez fogja 
meghatározni. Nem tudom, milyen adatra lenne még szüksége a szőlészeknek, 
én úgy gondolom, hogy az időjárás kellene hogy olyan legyen, és arra kellene 
még figyelni, hogy mivel egyéb fertőzések és betegségek várhatóak az 
elkövetkezendő időszakban, a növényvédelemnek meg tudjanak felelni.  

 
TURU TAMÁS (Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetsége): 

(Hangosítás nélkül:) Igen, csak az időjárást nem tudjuk befolyásolni.  
 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): (Hangosítás nélkül:) És 
megfelelő fajtákat kellene termelni, amelyek mondjuk a minőségi bortermelés 
alapjai.  

 
ELNÖK: Az rendben is van sok helyen. Azt szeretném megkérdezni, 

hogy az olaszokkal volt egy vitánk tavaly - konkretizálom, nem szeretjük, de 
néha kell - a nyomon követhetőség kapcsán. Tehát ami ma Magyarországon 
természetes, hogy bármelyik palack borról, de legyen az mondjuk nagyobb 
kiszerelés is, ne csak palack, a lédig kiszerelés, a 2 liter feletti kiszerelés, 
hogyha akarjuk, azonnal megtudjuk visszavezetve, hogy melyik palackozóban 
milyen szőlőalapanyagból készült, akár származási bizonylatig lebontva vissza 
tudunk keresni mindent, hiszen ez e lényege a hegyközségi rendszerünknek.  

Ha jól értem, az olaszokkal tavaly volt egy vitánk, hogy ezt ők nem 
tudták vagy nem akarták nekünk prezentálni, amikor a vitatott mennyiséget 
akkor zár alá helyeztük, illetve nem kaptak forgalomba hozatali engedélyt. A 
kérdés az, hogy van-e jogosultságunk egyáltalán kikérni az olaszoktól a 
termékük szőlőre visszavezethető nyomon követhetőségét, magyarul hogy 
rendelkeznek-e annyi ilyen alacsony mustfokú szőlővel, amiből aztán 9-
9,5 alkoholfokú bort tudnak tömegével exportálni nem csak hozzánk 
egyébként, mert osztrák, német kollégákkal beszélgettünk, és oda is 
exportálnak ilyen típusú szőlőt. De egyáltalán mi megkérdezhetjük-e, hogy: 
emberek, és hol van az a rengeteg szőlőterületetek, amely ezek szerint 13-14 
mustfokkal érleli be a szőlőt, és ebből - mert hozzányúlni nem szabad - erjed 
természetes módon a 9-9,5 alkoholfokú borotok, amit ti ide exportáltok. Mert 
nekünk abban van erős kételyünk, hogy ilyen nincs az olaszoknak, nincs olyan 
mennyiségű, őrült nagy mennyiségű szőlőterületük, ahol 13-14 mustfokkal 
leszüretelnék a szőlőt, amiből keletkezne nekik olyan százezer 
hektoliterszámnyi bor, amelyet 9-9,5 alkoholfokkal aztán elkezdenek ide 
beexportálni. Ez az igazi rákfenéje véleményünk szerint, és az a kérdés, hogy 
nekünk van-e erre eszközünk, hogy ezt akkor legyenek szívesek bebizonyítani.  

Én ezt már a HNT-nek és az érdekképviseleti szervezeteknek is 
pedzegettem, hogy jó lenne, ha valaki ennek utánajárna, mert véleményünk 
szerint nincsenek ilyen százezer hektáros területek Olaszországban, ahol 13-
14 mustfokkal szednék le a szőlőt, és azt, nálunk a hegyközségi rendszer van, 
de ott is van bizonylatolási rendszer, és abban be is tudnák mutatni, hogy 
nekik márpedig ennyi tonna szőlőjük volt, és azt mind 14 mustfokkal szedték 
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le, mert abból lett a 9,5 alkoholfokú bor. Tehát van-e erre eszközünk, hogy 
kikényszerítsük belőlük ezt a bizonylatolási rendszert?  

 
MÉSZÁROS KÁLMÁN igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága): Végül is volt eszközünk 
rá, mert az első megbeszélés után az olasz hatóságok a minisztériumon 
keresztül, úgy gondolom, hitelt érdemlően megválaszolták a feltett 
kérdéseinket, és arra is fény derült, hogy vannak egyes termőtájak 
Olaszországban, amelyeknek a legfőbb partnere Németország, Magyarország, 
a jó partnernek számító Magyarország gyakorlatilag 500 ezer hektoliterre volt 
tervezve, és ez lecsökkent, és ezen kívül még Ausztria. Tehát arra a borvidékre 
ezek a vevők jellemzők, akik mi vagyunk, és a németországi vevők. Ezen a 
területen valóban így termelik a szőlőt, több száz mázsát termelnek 
hektáronként, és azért ennyi a mustfoka, mert nem tudja a tőke megtermelni 
azt a cukormennyiséget, hiszen túl van terhelve, és ott, ezen a borvidéken ezt 
termelik. Ezért is jöttek el Magyarországra, mert Magyarország ebből a 
szempontból az 500 ezer hektoliterrel kiemelt partnernek számít. És utána 
gyakorlatilag, én úgy tudom, hogy másfél hónapig nem történt semmi, ezzel 
kikényszerítettük az olasz hatóság válaszát. A nagykövet asszony többször 
próbálkozott azzal, hogy szabadítsuk fel a borokat, de amíg az olasz hatóság, 
az olasz minisztérium nem válaszolt, addig nem történt semmi, és úgy 
gondolom, hogy az olasz mezőgazdasági minisztérium válasza hitelt érdemlő. 

 
ELNÖK: Én szakmai oldalról merném javasolni a HNT-nek, hogy 

szakmai tanulmányúton vagy valamilyen módon (Derültség.) térképezzük 
már fel az ilyen őrült mennyiségű olasz termőterületeket, amelyek mind 13-
14 mustfokkal termik a szőlőt. Én eddig ilyenről nem hallottam, őszintén 
mondom. Olaszország déli termőterületen van, tudom, hogy van neki északi 
lába, Udine környékéig felnyúlnak ezek a termőterületek, de az ő problémájuk 
mind a túlérés és a savelégés volt, ez alapvető problémájuk volt. Soha nem 
hallottam arról, hogy alacsony mustfokkal szüretelnek szőlőt az olaszok. Én 
eddig erről nem hallottam - de lehet, hogy csak az én hibám, hogy eddig erről 
nem hallottam -, és ráadásul hogy ilyen óriási tömegben lenne nekik 
termőterületük, hogy itt százezer hektószámra tudnak folyamatosan 
exportálni, akkor nem is százezer, hanem milliónyi hektó lesz, ha még a 
német, az osztrák és a magyar területeket is beveszem. Egyszerűen szakmailag 
nem hallottam még erről, hogy ilyen őrült mennyiségű… A túltermelésről, a 
200 mázsa/hektárról hallottam, de arról nem, hogy az alacsony mustfokkal 
kerül leszüretelésre.  

HNT, Brazsil Dávid! 
 
BRAZSIL DÁVID főtitkár (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa): Csak egy 

nagyon rövid választ szeretnék adni, hogy azért tettünk már lépéseket az 
ügyben. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa felvette a kapcsolatot több olasz 
szakmai szervezettel, és többekkel személyesen is nagyon jó kapcsolatot 
ápolok. Annyit kell látni Olaszországban, hogy az ágazat szervezése három fő 
részre irányul: vannak a termelők, a kistermelők, a szövetkezetek és az ipari 
termelők. Na most, amikor ez a botrány kiindult, akkor én elkezdtem 
utánanézni - akkor még kint voltam Brüsszelben -, hogy most akkor melyik 
szervezethez tartozik az a két-három cég, amelyikről beszélünk, és - ez a 
bajnak-búnak nincs gazdája című történet - nem találtunk egyetlenegy 
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szervezetet sem a hat borászati szervezet közül, amelyhez ez a szervezet 
tartozott volna. Annyit tudunk, annyit kiderítettünk már, hogy az olasz 
termelők is nagyon rossz szemmel nézik az ő termelésüket, ugyanis ez az egész 
olasz borra rányomta a bélyegét, és ez nekik nagyon nagy presztízsvesztés, 
különösen a szövetkezeti és a termelői oldalon, ahol alapvetően oltalom alatt 
álló, eredetmegjelöléses és magas minőségű, oltalom alatt álló földrajzi 
jelzéses termékeket hoznak forgalomba.  

Én bátorkodtam már felvenni a kapcsolatot Magyarország római 
nagykövetségével is, hiszen szerintem hamarosan most akkor már oda kellene 
kimennünk, és akkor az olaszokat szembesíteni kell ezekkel a dolgokkal, mert 
nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy ez történik. Mi tehát próbálunk dűlőre jutni 
a szakmai szervezetekkel, de olyan három-négy szakmai szereplőről van szó, 
amelyre még szervezeti szinten sincsen ráhatás, tehát csak hatósági szinten 
fogunk tudni ráhatni.  

Mi szakmai szervezeti oldalról a lobbitevékenység tekintetében a 
szükséges lépéseket meg fogjuk tenni, hiszen Rómába nem olyan nehéz 
kijutni, és a nagykövetség és a nagykövet úr is jelezte a számunkra, hogy ha 
ilyen jellegű kérésünk van, ő a szakmai szervezeteket a mi meghívásunk 
alapján össze tudja hívni, erre egy kerekasztal-beszélgetést tudunk tartani, de 
látni kell azt, hogy sajnálatosan szakmai szervezeti oldalról nagyon-nagyon 
nehéz nekünk ezt mint társszervezetekkel megfogni, ugyanis ez hatósági 
probléma, hiszen a borhamisítás - hiszen itt, mondjuk ki szó szerint, a cikkek 
alapján borhamisítás történt Olaszországban - nem a szakmai szervezeteknek 
az asztala, hanem a hatóságnak az asztala lenne. De amit mi tudunk, azt az 
ügyben megtesszük.  

A másik, ami nagyon fontos, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
ismételten kezdeményezte a földrajzi jelzés nélküli termékekre vonatkozó 
szakmaközi döntésnek az újbóli kiterjesztését, tehát erről tanácsülési döntés 
van, ez az 1/2016-os, tehát 2016-ban ez volt az első döntés, amit a tanácsülés 
meghozott. Ez is mutatja azt, hogy ez nagyon fontos, a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa minden híreszteléssel ellentétesen nagyon-nagyon fontos kérdésnek 
tartja az importborok nyomon követését, és ez egy kimondottan fontos 
szempont számunkra, hogy ezzel valamit kezdeni kell.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Biztatóak a jelzések. (Jelzésre:) Parancsolj, 

szintén az érdekképviselettől! 
 
BODOR JENŐ (Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szervezete): Igen, 

Bodor Jenő vagyok. Egyetlen kérdés. Én attól tartok, hogy szakmailag ez a 
katasztrofális probléma nem kezelhető. Látni kell, hogy most is - lehet, hogy 
még nincs forgalomban, de - hordják a kamionok Olaszországból a huszon-
egynéhány centes bort, borocskát. Egy dolgot látni kell: hogy a magyar 
borfogyasztás, és biztos vagyok benne, hogy főleg a tömegfogyasztás 
lecsökkent, mert a minősége sem olyan, de egy biztos: hogy ezen az áron a 
szőlőt megtermelni nem lehet, nemhogy idehozni készre kezelve, annyiért 
értékesíteni. Ez lehetetlen. Szakmai úton megfogni szinte lehetetlen. Ilyen 
nincs, hogy szőlőár alatt kész bort behoznak, és ezt a bort állítólag - bár ez 
valószínűleg csak pletyka - Lengyelországban már magyar borként meg EU-s 
borként is terítik.  

Én azt gondolom, hogy dömpingár sem lehet évtizeden keresztül, lehet 
egy-két alkalommal, de ezt a gazdasági oldalról, az ár oldaláról, a piac 
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oldaláról meg kell fogni, mert ez nem bor, és ez elsősorban az Alföldön 
tönkreteszi és már eléggé tönkre is tette a szőlőtermesztést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi most már a harmadik éve kérjük és 

gyűjtjük le az olaszországi átlagos szőlőfelvásárlási árakat, és ugyanez a 
tapasztalatunk. Most már egyre több adat van a kezünkben - majdnem 
„bizonyíték”-ot mondtam, de ez még az - arra, hogy 22-26 eurócent a 
legalacsonyabb tömegszőlők kilogrammonkénti felvásárlási ára, és meglepő 
módon ugyanilyen értékben, ezek szerint alacsonyabban, bár 21 eurócentet 
még nem hallottam, de tudok arról, hogy 22-26 eurócentért volt folyamatos 
üzletkötés, hogy egy liter bor beszállítva ilyen áron volt. És akkor mindenki, 
aki kicsit is ért ehhez a területhez, tudja, hogy az lehetetlen, ha 25 eurócent 
volt a szőlő, akkor 25 eurócentért ezer kilométerre elszállítva nem lehet bort 
gazdaságosan behozni. Kényszerhelyzet néha lehet, hogy kénytelen vagyok ezt 
a pincekiürítést elvégezni, na, de erre gazdasági tevékenységet szervezni, hogy 
én ezt folyamatosan tudom csinálni, az lehetetlen, mert a törvényszerűségek 
alapján már a negyedik éve veszteséget kellett volna neki termelnie, és 
mégsem történik meg ez.  

Ezért kezdtük el a másik oldalát nézni, hogy hol vannak akkor ezek a 
szőlők, amelyek mindig 9-9,5 alkoholfokra erjednek ki, ez is több mint gyanús. 
Biztató, amit Brazsil Dávid mondott, hogy a szakmai vonalon egyre több 
információt szeretnénk gyűjteni; csak így tudunk lépésről lépésre 
előrehaladni.  

Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), 
megköszönöm a napirendi ponthoz hozzászóló előadók által elmondottakat. A 
2. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebekben nekem nincs bejelentenivalóm, a tagok részéről sincs. 
Akkor ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen a részvételt.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 38 perc) 
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